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Уводна реч уредника
Сећате се Марице?

– Сатира –

Знате да је Марица у марту месецу нарушила здравље због стреса изазваног при-
купљањем рачуна за правдање трошкова превоза за долазак и одлазак са посла за 
хиљаду запослених. Ситуација је кулминирала у мају када више није знала ко се, када 
и чиме превози на посао, а регистраторе са „доказним материјалом” више није има-
ла где да одлаже, па је као лего коцке почела да их слаже око себе, тако да је канце-
ларијица већ у јуну личила на бункер.

Није то више могло да се издржи. Једног јутра, на кафи код Зорке, Зорка јој гледа 
у шољу и каже: „Аааа, имаш Марице неку жабурину овде, раскречила се преко целе 
шоље, а изнад ње полумесец. То ти је нека промена!” „Ма каква црна промена”, на-
мршти се Марица, „сваки дан ми је исти већ годинама: трчи, јури, секирај се. Ујутро 
кад устанем не знам ни да ли сам била жива претходног дана, како је брзо прошао!” 
„Можда ћеш променити посао”, инсистира Зорка, јер шоља никада не лаже. 

Мисли Марица о томе данима, мисли и ноћу јер не може да спава, хрче овај њен 
– земља се тресе. И одлучи на крају да дâ отказ и отвори агенцију за књиговодствене 
услуге. Биће сама свој газда. Зна посао, ради у рачуноводству цео живот, а клијенте 
ће да на’вата већ некако, не треба њој много. Водиће књиге мужу механичару, а пре-
ћи ће код ње и комшије цвећар, превозник, пекар и трговац.

Тако је регистровала агенцију „Свак’ своје зна”. Прошло је пар месеци, књижи 
Марица своје клијенте, бори се са њима и евиденцијама: те муж механичар хоће у 
паушалце, цвећар има производњу цвећа, а неће да плати вођење погонског књиго-
водства (каже јој: „Све је то репроматеријал, каква производња!”), превозник купио 
комби у иностранству, а онда ставио кеш у џеп, одвео госпођу на излет у иностран-
ство и платио тамо комби „на лицу места”, док трговац константно има распродају, 
тако да нивелације цена она више не може ни да похвата. Ради Марица, оно што не 
зна пита, мало гледа и на групи на Фејсбуку, па посматра и како други раде. 

А онда је пресече као гром из ведра неба кад су на друштвеним мрежама објави-
ли да се мења Закон о рачуноводству и сви који имају агенцију морају да добију ли-
ценцу од Удружења С. Јао мајко, ко ће то да плати, јао мајко где да нађе време да учи 
и спрема испите. Признаће јој нешто с факултета гарант, али опет нема она времена 
да иде на те њихове едукације ни пара за силну обавезну литературу. А и шта ће јој то? 
Што не зна – постави питање „Пословном саветнику”, људи јој одмах одговоре, она 
поступи тако како јој напишу и тера даље. Све што је ново прочита у часопису, а кад 
буде дошло време за завршне рачуне, отићи ће код њих на саветовање.

Гледа Марица вебинар јавне расправе о Нацрту закона, гледа и муж механичар 
с њом и каже: „Па видиш да овај човек, консултант, лепо каже да мораш да стекнеш 
звање и то без обавезе учлањења у било које удружење. Нико не помиње лиценцу, ни 
скупљање неких бодова, жено божја!” „Ма шта ти знаш о томе”, наљути се Марица, 
„држи се ти своје гедоре. Ако учени људи у групи на друштвеним мрежама јаучу због 
тога, сигурно је тако.” Ућута муж, мудра глава, зна да не вреди даље говорити јер ако 
је зацртала себи да треба да паничи унапред, ту ни кофа ’ладне воде не би помогла.

Ипак Марицу његове речи копкају, па сама почиње да истражује. Проучава сајт и 
документацију Удружења С, гледа на Јутјубу 84. седницу Одбора за финансије, репу-
блички буџет и контролу трошења јавних средстава. Сада јој је мало јасније. Стечено 
звање значи сертификат да си положио испите, као на факултету – положио си испите 
и добио диплому на крају, којом си стекао неко звање (и знање?). Лиценца коју ови на 
мрежама помињу је нека интерна дозвола на основу које те Удружење С упише у свој 
адресар, који зову Регистар ентитета за пружање рачуноводствених услуга. То нема 
везе са регистром који ће по новом да води АПР. Значи, 9 испита пута 2.350 динара, 
то је 21.150 динара. Сама ће да спреми испите, пронаћи ће тестове из ранијих година, 
па полако. За ово обавезно учлањење у Удружење С, које стоји у Пријави за стицање 
професионалног звања, народ ће се сигурно побунити, а можда им неко и нареди да 
то избришу. Ако буде морала, она ће код њих да иде да положи испите и стекне зва-
ње. А када буде желела да постане члан неког, било ког удружења, прво ће сама да га 
изабере и онда са поносом да постане члан. Што би рекао Радован III: „Идем улицом, 
чланска карта вири два прста из џепа, људи вичу: ’Ево иде друг члан!’ ”

Одлучила Марица да не паничи унапред, да види прво шта ће Скупштина коначно 
да усвоји. Једно је сигурно – препуцавања на друштвеним мрежама више не чита! 
Гора су од хркања због кога ноћима не спава.

На крају крајева, ако до краја 2022. не успе да положи тих пар испита, вратиће се 
у свој бункер у стару фирму. 

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

АКТУЕЛНО

Коментар Нацрта закона о рачуноводству

У чланку су представљене најзначајније измене 
које садржи Нацрт закона о рачуноводству, чија 
је јавна расправа била отворена од 12. августа до 
2. септембра 2019. године, што представља изу-
зетно кратак период за расправу. Такође, осврт 
на Нацрт закона укључује лични и професионал-
ни став аутора у вези са појединим предложеним 
изменама.

Коментар Нацрта закона о ревизији

У чланку су представљене најзначајније изме-
не које садржи Нацрт закона о ревизији, чија је 
јавна расправа отворена од 12. августа до 2. сеп-
тембра 2019. године, што представља изузетно 
кратак период за јавну расправу. Такође, осврт 
на Нацрт закона укључује лични и професионал-
ни став аутора у вези са појединим предложеним 
изменама.

Минимална зарада за 2020. годину утврђује 
се према новој минималној цени рада од 
172,54 динара нето

С обзиром на то да чланови Социјално-економ-
ског савета Републике Србије нису успели да уса-
гласе ставове у вези са висином нове минималне 
цене рада за 2020. годину, одлуку о њеној висини 
донела је Влада, са позивом на став 2. члана 112. За-
кона, у коме се каже да, ако Социјално-економски 
савет не донесе одлуку у року од 15 дана од дана 
почетка преговора, одлуку о висини минималне 
цене рада доноси Влада Републике Србије. 

РАЧУНОВОДСТВО

Ликвидација друштва са ограниченом 
одговорношћу – рачуноводствени и порески 
аспект престанка друштва

У чланку је приказан правни, рачуноводстве-
ни и порески аспект добровољне ликвидације 
друштва с ограниченом одговорношћу (д. о. о.). 
Објашњена су права и обвезе ликвидационог 
управника, који спро води ликвидацију друштава. 
Посебно је дефинисано финансијско извештава-
ње друштва у ликвидацији, утврђивање пореза на 
добит и састављање пореског биланса, као и по-
рески третман ликвидационог остатка. У чланку 

је дат осврт и на пореско извештавање у случају 
обустављања ликвидације. 

Питања претплатника на теме из 
рачуноводства

У овом прилогу објављени су одговори на нека 
од постављених питања претплатника на теме из 
рачуноводства:
● репрезентација – сопствени производи;
● издавање фискалног рачуна приликом даљин-
ске продаје – продавац одлучио да издаје рачуне;
● огранак на истој адреси као седиште или про-
ширење услуге у оквиру постојеће делатности;
● поклон материјала друштву од стране оснива-
ча – физичког лица;
● пореска амортизација.

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Родитељски динар у функцији остваривања 
ваннаставне активности у установама 
предшколског и школског образовања и 
васпитања

Родитељски динар је, као термин, први пут 
употребљен у Националној стратегији образо-
вања у Србији 2005–2010. године, што подразу-
мева увођење додатних извора финансирања 
делатности школских и предшколских устано-
ва, и то не само из буџетских средстава већ и 
из средстава родитељског динара. Поставља се 
питање да ли се тај вид финансирања установа 
образовања и васпитања односи на њихову ре-
довну или само проширену, односно додатну 
делатност. 

Контролна листа – планирање и извршавање 
буџета за 2019. годину

У овом тексту биће представљена Контролна 
листа – Планирање и извршавање буџета за 2019. 
годину, шифра: КЛ-015-01/01. У њој су дата питања 
која се односе на контролу обрачуна и исплате 
плата запосленима којима је основица за обра-
чун плата прописана Законом о буџету, затим на 
уплате добити у јавним предузећима, привред-
ним друштвима и другим субјектима који по 
овом закону имају обавезу да део добити оства-
рене по завршном рачуну уплате у буџет, као и 
на исплате бонуса, награда и др., измиривање 
обавеза по основу комерцијалних трансакција по 
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закону којим се уређују рокови измирења обаве-
за по комерцијалним трансакцијама и доставља-
ње кварталних и месечних извештаја о преносу 
средстава.

Директно плаћање РФЗО добављачима 
за испоручене лекове, у име и за рачун 
здравствених установа

Један од циљева сваког друштва које тежи да 
буде економски и социјално уређено јесте еконо-
мично и ефикасно финансирање система здрав-
ствене заштите. У Републици Србији се, у циљу 
развоја услуга здравствене заштите, констан-
тно унапређује систем здравственог осигурања 
и уводе новине путем измена и допуна Закона о 
здравственом осигурању и Закона о здравстве-
ној заштити. Последња иновација, која треба да 
обезбеди примену начела економичности и ефи-
касности обавезног здравственог осигурања, про-
писана је Инструкцијом за ефикасније управљање 
системом финансирања здравствене заштите и 
контроле трошкова лечења осигураних лица Ре-
публичког фонда за здравствено осигурање.

Стратегија управљања ризицима код 
корисника јавних средстава

Сви корисници јавних средстава (даље: КЈС) 
треба да усвоје сопствену стратегију управљања 
ризицима у складу са којом ће се вршити иден-
тификација, процена, поступање, извештавање и 
праћење ризика. Стратегија ће одражавати апе-
тит за ризиком (спремност за преузимање ризи-
ка) тог корисника јавних средстава. 

ПОРЕЗИ

Ликвидација и стечај са аспекта примене 
прописа којима се уређује ПДВ

Ликвидација друштва представља облик пре-
станка привредног друштва која се спроводи 
када привредно друштво има довољно финансиј-
ских средстава за покриће свих својих обавеза. 
Ликвидација има низ аспеката, од којих су најзна-
чајнији привредноправни, порески, рачуновод-
ствени и банкарски. Сам поступак ликвидације 
веома је сложен, дуготрајан и условљен доноше-
њем великог броја различитих докумената, као и 
поштовањем бројних рокова.

КРАТКЕ ТЕМЕ: Примери уноса у образац 
ПОПДВ

У тексту су дати одговори на питања претплат-
ника у вези са исказивањем података у обрасцу 
ПОПДВ у вези са плаћеним премијама осигурања, 
каматама, банкарским провизијама и борави-
шној такси.

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:
● прекњижавање претплате ПДВ-а и измирива-
ње других пореских обавеза;
● осигурање које наплаћује туристичка аген-
ција;
● ПДВ – накнада штете по основу измакле ко-
ристи;
● посредовање у промету авио-превоза;
● натурални рабат;
● услуга поправке резервних делова и обуке 
запослених пружена нерезидентном правном 
лицу;
● продаја улазница за концерт.

ЗАРАДЕ

Одобравање и исплата зајма запосленима
Основна упутства за регулисање исплате зајма 

код послодаваца дата су у Мишљењу Министар-
ства рада, запошљавања и социјалне политике 
број 120-01-250/2005-02 од 15. септембра 2005. го-
дине, при чему се може приметити да не постоје 
посебна ограничења у погледу висине износа зај-
ма нити рока његове отплате. Наравно, исплата 
зајма није обавеза послодавца, а то постаје тек 
ако се тако пропише општим актом (колектив-
ним уговором или правилником о раду), односно 
уговором о раду. 

Исплата међудивиденди за 2019. годину

Према одредбама Закона о привредним дру-
штвима, акционарско друштво може да плаћа 
дивиденде на своје акције годишње, али и у било 
које време између редовних седница Скупштине, 
осим ако статутом друштва није другачије одре-
ђено. Према члану 273. ст. 1. Закона, оваква ис-
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плата назива се привремена дивиденда, односно 
међудивиденда. Претходна законска одредба 
директно се односила на акционарска друштва, 
међутим, сагласно члану 182. став 1. Закона, на 
исплату добити члановима друштва са ограниче-
ном одговорношћу сходно се примењују одред-
бе Закона о исплати дивиденде и међудивиденде 
акционарима. 

Контролна листа за инспекцијски надзор у 
области радних односа

Инспекција рада у поступку редовног инспек-
цијског надзора примењује контролне листе, при 
чему је најпознатија и најзаступљенија она кон-
тролна листа која се тиче инспекцијског надзора 
у области радних односа.

Питања претплатника на теме из области 
зарада

У овом прилогу објављени су одговори на нека 
од постављених питања претплатника на теме из 
области зарада:
● повраћај дела доприноса за новозапослено 
лице;
● прерасподела радног времена и сатница се-
зонског радника;
● исплата хранарине спортистима аматерима;
● поклон непокретности оснивачу – физичком лицу;
● путно осигурање предузетника и запосленог;
● пријава на социјално осигурање предузетника 
који има заснован радни однос у иностранству;
● (не)постојање обавезе плаћања доприноса за 
обавезно социјално осигурање за оснивача при-
вредног друштва који је уједно запослен у другом 
друштву;
● обавеза исказивања топлог оброка на платној 
листи ако је послодавац обезбедио исхрану;
● новчана помоћ за лечење оснивача;
● носилац пољопривредног газдинства који за-
снива радни однос код неког другог послодавца;
● исплата бонуса породиљи – изнад највише 
основице;
● добровољно плаћање доприноса за време по-
себне неге детета.

ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ

Анализа преломне тачке

У овом тексту представљен је финансијски си-
мулациони модел у Microsoft Excel-у који се кори-
сти у пословном одлучивању и анализи преломне 
тачке рентабилности. Предност моделирања у 
табеларном програму јесте његова широка рас-
прострањеност на пословним рачунарима, вели-
ки број уграђених функција и модула за анализу 
података и извештавање, једноставна и ефикасна 
анализа сценарија путем тренутне промена свих 
променљивих захваљујући функцији уланчавања 
ћелија, једноставно коришћење, краће време из-
раде модела, додатне погодности као што је ВБА 
и доступност add-in програма. Преломна тачка 
(break-even point) представља тачку у којој се не 
остварује ни профит ни губитак у скупу послов-
них трансакција, као и тачку у којој су укупни тро-
шкови изједначени са укупним приходима (праг 
рентабилности). 

Контрола оствареног пословног резултата у 
првих девет месеци 2019. године

Наша привредна друштва немају законску 
обавезу да састављају деветомесечни перио-
дични обрачун. Међутим, корисно је за овај пе-
риод извршити контролу оствареног пословног 
резултата из више разлога. Прво, деветомесечни 
обрачун умногоме може да укаже на предсто-
јеће годишње резултате и, друго, овај резултат 
представља реалну основу за послове у вези са 
израдом плана пословања за 2020. годину. 

 

ПРИВРЕДНА СТАТИСТИКА

На крају издања налазе се:
● Изводи из актуелних мишљења Министар-

ства финансија,
● Мишљења Министарства трговине у вези са 

применом новог Закона о трговини,
● Календар пореских и других обавеза за ок-

тобар 2019. године. П С



6 ПОСЛОВНИ САВЕТНИК  ●  poslovnisavetnik.net

АКТ УЕЛНА ТЕМА

Увод

У образложењу предлагача које се односи 
на доношење новог нацрта о рачуноводству 
појашњено је да је важећи Закон о рачуновод-
ству („Сл. гласник РС”, бр. 62/2013 и 30/2018) 
из 2013. године, који уређује материју корпо-
ративног рачуноводства, делимично усклађен 
са новом Директивом 2013/34/ЕУ о годишњим 
финансијским извештајима, консолидованим 
финансијским извештајима и повезаним изве-
штајима одређених врста привредних друштава. 
Овај закон није усклађен са Директивом 2014/95/
ЕУ о измени Директиве 2013/34/ЕУ у погледу обја-
вљивања нефинансијских информација и разно-
ликости одређених великих предузећа и група. 
Наведено је указало на потребу даље хармони-
зације домаћег законодавства у овој области са 
правним тековинама ЕУ, што је основ за доноше-
ње новог закона о рачуноводству.

Поглавље I – Основне одредбе

У члану 2. Нацрта закона о рачуноводству 
(даље: Нацрт) наведене су дефиниције појмова, 
али су дата далеко шира разматрања појмова у 
односу на претходни закон, а истим су уведени 

и нови појмови, који, по мишљењу аутора, не 
би требало да буду регулисани у Закону о рачу-
новодству, већ у другим законима који уређују 
наведену област. На пример, дају се дефиниције 
правног лица које делује у екстрактивној инду-
стрији, правног лица које делује у сечи примарних 
шума, пројеката и плаћања, а у вези су са поједи-
ним одредбама које се касније појављују у Нацр-
ту. Сматрамо да наведене дефиниције, заједно са 
каснијим члановима због којих су и изнете, треба 
да буду унете у законе који уређују наведене ин-
дустрије и области, а не у Закон о рачуноводству.

Значајна новина огледа се у томе што су у чла-
ну 4. Нацрта у обвезнике примене закона увр-
штене и стечајне масе регистроване у Регистру 
стечајних маса који води Агенције за привредне 
регистре.

Разврставање правних лица и 
предузетника

Промењени су критеријуми и нове граничне 
вредности за одређивање величине правних 
лица у циљу усклађивања са захтевима Дирек-
тиве 2013/34/ЕУ. У следећој табели дати су крите-
ријуми за разврставање правних лица у складу са 
Нацртом:

Мр Милица Бјелић, овлашћени интерни и екстерни ревизор

Коментар Нацрта закона о 
рачуноводству
У чланку су представљене најзначајније измене које садржи Нацрт закона о ра-
чуноводству, чија је јавна расправа била отворена од 12. августа до 2. септем-
бра 2019. године, што представља изузетно кратак период за расправу. Такође, 
осврт на Нацрт закона укључује лични и професионални став аутора у вези са 
појединим предложеним изменама.

КРИТЕРИЈУМИ МИКРО МАЛА СРЕДЊА ВЕЛИКА

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
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Као што се може видети из табеле, не користи 
се више просечна вредност пословне имовине, 
већ стање активе на датум биланса. 

Величина разврставања, утврђена у Нацрту, 
користи се за наредну пословну годину, док се у 
образложењу Нацрта наводи да се утврђена ве-
личина користи и за наредну и за текућу годину. 
Неопходно је да предлагач спроведе усаглаша-
вање у складу са циљем који је имао. Постојећи 
закон прописује да се разврставање користи за 
наредну пословну годину.

У нацрту закона дефинисан је и начин кори-
шћења изузетака за мала и микро правна лица.

Обрисан је део, који се налази у постојећем 
закону, којим се предузетници аутоматски 
класификују као микро правна лица, тако да 
ће се на крају текуће године утврђивати вели-
чина у складу са новим критеријумима и иста 
ће се примењивати на текућу годину.

Нацртом је предвиђено и разврставање гру-
па правних лица (која се састоје од матичног 
пра вног лица и зависних правних лица) на мале, 
средње и велике у складу са прописаним крите-
ријумима.

КРИТЕРИЈУМИ МАЛЕ ГРУПЕ СРЕДЊЕ ГРУПЕ ВЕЛИКЕ ГРУПЕ

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

Поглавље II – Организација 
рачуноводства и рачуноводствене 
исправе

У погледу обавезе издавања фактура у елек-
тронском облику предложено је решење да сва 
правна лица и предузетници од 1. јула 2021. буду 
у обавези да издају фактуре у електронском 
облику. 

Наведена обавеза прописана је на следећи 
начин: Фактура (рачун), као рачуноводствена 
исправа, у смислу овог закона саставља се и доста-
вља у електронском облику и мора бити оверена 
од стране одговорног лица које својим потписом 
или другом идентификационом ознаком (утврђе-
ном општим актом којим правно лице, односно 
предузетник уређује рачуноводство) потврђује 
њену веродостојност.

Сматрамо да није добро решење да се кори-
сницима уведе обавеза издавања фактура само у 
електронском облику, већ је потребно дозволи-
ти могућност да се сами определе у свом интер-
ном акту. Неопходно је имати у виду и да фактуре 
у спољнотрговинском промету због царињења 
морају да буду у папирном облику. Такође, у на-
веденом решењу наводи се да фактура мора да 
буде оверена (претпоставља се да је предлагач 
мислио печатом), а употреба печата је укинута. 
У вези са наведеним темама постоје и званична 

мишљења Министарства финансија и привреде, 
која је предлагач требало да има у виду прили-
ком формулисања наведеног члана. У Нацрту се 
прописује и да фактура мора да буде оверена од 
стране одговорног лица, што није у складу са зва-
ничним мишљењима, у складу са којима је једна 
од идентификационих ознака та да фактура мора 
да садржи ознаку одговорног лица за издавање 
фактуре, а то није у већини случајева сам закон-
ски заступник, осим уколико се ради о правним 
лицима која имају једног запосленог. У прилог 
томе да наведена одредба Закона мора да се 
мења иде и то што јавна предузећа која пружају 
комуналне услуге не могу да шаљу фактуре само 
у електронском облику јер велики број њихових 
потрошача, физичких лица, нема отворен имејл-
-налог.

Преформулисани су чланови који се тичу 
контроле веродостојности рачуноводствених 
исправа. Наиме, ступањем на снагу овог закона 
мораће да се одреде лица која састављају рачу-
новодствене исправе и лица која спроводе кон-
тролу исправности тих исправа пре књижења. 
Наведена контрола предложеним решењем биће 
обавеза сваког правног лица и предузетника.

Рачуноводствена исправа, након састављања 
код правног лица, односно предузетника или 
пријема од других лица, мора да се достави на 
књижење најкасније у року од три радна дана од 
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дана када је пословна промена настала, односно 
у року од три радна дана од датума пријема (у 
наведеном року мора да се изврши и контрола 
веродостојности рачуноводствене исправе), при 
чему остаје рок од 5 радних дана за књижење по-
словне промене од тренутка пријема. Осим тога, 
јавља се и недоумица у вези са тим што Нацрт 
није прецизирао како ће микро правна лица и 
предузетници који имају једног запосленог моћи 
да поштују наведену одредбу, тако да би наведе-
на група у смислу контроле пословних промена 
требало да буде изузета из примене закона. На-
име, ако сама припрема документацију, та група 
правних лица не може сама и да контролише ве-
родостојност рачуноводствених исправа.

Поглавље III – Пословне књиге и контни 
оквир

Сви обвезници који ће примењивати овај 
закон користиће јединствени контни оквир и 
обрасце финансијских извештаја (укључујући и 
Статистички извештај), што до сада није био слу-
чај. У актуелном закону постоје разлике између 
Контног оквира и образаца финансијских изве-
штаја које су примењивала привредна друштва, 
задруге и предузетници у односу на друга правна 
лица.

За лица која су запослена код правног лица 
или предузетника и воде пословне књиге 
(дакле није поверено вођење књига правном 
лицу, односно предузетнику) није предвиђено 
(као ни актуелним Законом о рачуноводству) 
обавезно професионално звање из области 
рачуноводства или ревизије, што је у складу 
са захтевима Директиве 2013/34/ЕУ, која не 
прописује обавезу поседовања лиценци/сер-
тификата за рачуновође

У оквиру члана 16. Нацрта прописано је да 
вођење пословних књига и састављање фи-
нансијских извештаја правно лице, односно 
предузетник може да повери уговором искљу-
чиво правном лицу или предузетнику који је 
уписан у Регистар пружалаца рачуноводстве-
них услуга. Изузетак од ове обавезе постоји 
када у оквиру групе правних лица зависно 
правно лице води пословне књиге повезаним 
лицима у оквиру групе, чиме се олакшава во-

ђење пословних књига код повезаних правних 
лица и смањују трошкови повезани са тим.

Новим законом предвиђен је низ услова које 
ће пружаоци рачуноводствених услуга морати 
да испуне да би могли да се упишу у Регистар 
пружалаца рачуноводствених услуга. За правно 
лице то су следећи услови:
1) да има регистровану претежну делатност за 
пружање рачуноводствених услуга;
2) да оснивач, односно власник, као и члан органа 
управљања правног лица које има регистровану 
претежну делатност за пружање рачуноводстве-
них услуга, није осуђен правоснажном пресудом 
за кривично дело у смислу закона којим се уређу-
је одговорност правних лица за кривична дела, 
односно, уколико је оснивач, односно власник, 
као и члан органа управљања правног лица фи-
зичко лице – да није правоснажно осуђено за кри-
вична дела из става 2. тачка 2) овог члана;
3) да има у радном односу са пуном радним вре-
меном најмање једног запосленог са професи-
оналним звањем у области рачуноводства или 
ревизије, које је стечено у професионалној ор-
ганизацији – чланици Међународне федерације 
рачуновођа.

Пружаоци рачуноводствених услуга мораће 
да у року од три године ускладе своје пословање 
са одредбама новог закона, као и да обезбеде 
доказе о томе да имају минимум једно лице запо-
слено у складу са горепоменутим квалификација-
ма. Законом није прецизирано шта се дешава и 
ко се обавештава у случају да правно лице, одно-
сно предузетник престане да испуњава ову оба-
везу, односно да нема више једног запосленог.

Један од специфичних услова предвиђа да 
пружаоци рачуноводствених услуга у радном 
односу са пуним радним временом морају да 
имају лице са професионалним звањем у обла-
сти рачуноводства или ревизије, које је стечено 
у професионалној организацији – чланици Међу-
народне федерације рачуновођа. Пракса већине 
земаља ЕУ за рачуноводство је да није обавезно 
звање за рачуновођу. Ако предлагач закона сма-
тра да исту код нас треба увести, сматрамо да 
наведено право доделе звања може да се додели 
свим професионалним организацијама рачуново-
ђа, као и правним лицима која се баве едукацијом 
рачуновођа. Ако пак наведено решење оста-
не, мишљења смо да у Нацрту закона овај члан 
треба преформулисати и додати, да не би било 
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забуне и неразумевања у пракси, да професио-
нално звање може да се стекне и код придруже-
ног члана Међународне федерације рачуновођа 
(нпр. придружени члан је Комора овлашћених 
ревизора). Такође, пошто се наведеним чланом 
подразумева да звање може да се стекне у било 
којој организацији у иностранству која је члани-
ца IFAC, неопходно је да на сајту Министарства 
финансија буде објављен списак наведених орга-
низација, иако је мала вероватноћа да ће било ко 
од рачуновођа полагати у било којој иностраној 
организацији чланици IFAC.

Регистар пружалаца рачуноводствених услуга 
води Агенција за привредне регистре, при чему 
ће он бити јавна књига.

Члан 18. став 5. тачка 2) као један од услова за 
добијање дозволе за пружање рачуноводствених 
услуга предузетника прописује да у радном од-
носу са пуном радним временом он мора да има 
најмање једног запосленог са професионалним 
звањем у области рачуноводства или ревизије, 
које је стечено у професионалној организацији 
чланици Међународне федерације рачуновођа, 
или да сам предузетник испуњава овај критери-
јум.

Поглавље IV – Попис имовине и обавеза 
и ванбилансне евиденције

Нацртом је предвиђено проширено обелода-
њивање информација које се тичу усаглашавања 
потраживања и обавеза у Напоменама уз финан-
сијске извештаје. Наиме, обвезници састављања 
наведених напомена биће у обавези да обело-
дањују:
● 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.

Поглавље V – Правила вредновања

Нацртом ће бити омогућено да сва правна 
лица изаберу оквир по ком ће водити пословне 
књиге. Главна промена 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 МСФИ за МСП уколико се определе). 

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.

Чланом 23, последњим пасусом, прописује се 
да испуњавање захтева садржаних у овом зако-
ну, подзаконским актима донетим на основу 
овог закона, као и МСФИ и МСФИ за МСП, у вези 
са признавањем, вредновањем, презентаци-
јом, обелодањивањем и консолидацијом, није 
потребно уколико учинак испуњавања захтева 
није материјално значајан.

Наведена одредба и коришћење наведеног 
изузетка како би се утицало на финансијске изве-
штаје могу да изазову доста проблема у пракси. 
Сматрамо да би наведену одредбу требало допу-
нити реченицом: „Кад год правно лице примењу-
је изузимање по основу материјалне значајности, 
треба да обелодани ту чињеницу и разлоге због 
којих је применило наведени изузетак.”

Поглавље VI – Затварање пословних 
књига и чување рачуноводствених 
исправа, пословних књига и 
финансијских извештаја

У овом поглављу инкорпориране су измене 
у вези са затварањем пословних књига. Наиме, 
уместо израза „закључивање” употребљен је из-
раз „затварање”, јер се у овом закону користи 
израз „отварање пословних књига”.

Поглавље VII – Финансијски извештаји, 
годишњи извештаји о пословању, 
нефинансијско извештавање и 
извештаји о плаћањима владама

Нацртом је предвиђено да редован годишњи 
финансијски извештај великих правних лица, 
средњих правних лица, правних лица која имају 
обавезу састављања консолидованих годишњих 
финансијских извештаја (матична правна лица), 
јавних друштава, односно друштава која се при-
премају да постану јавна, у складу са законом 
којим се уређује тржиште капитала, независно 



10 ПОСЛОВНИ САВЕТНИК  ●  poslovnisavetnik.net

АКТ УЕЛНА ТЕМА

од величине, обухвата пун сет финансијских из-
вештаја:
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 и предузетника и микро прав-
них лица обухвата:
а) Биланс стања,
б) Биланс успеха и 
в) Напомене уз финансијске извештаје. 

Редован годишњи финансијски извештај пре-
дузетника класификованих као микро правно 
лице обухвата: 
а) Биланс стања и 
б) Биланс успеха.

Ванредан финансијски извештај као и у посто-
јећем закону обухвата:
а) Биланс стања и 
б) Биланс успеха.

Дакле, врста финансијских извештаја која се 
саставља није више повезана са врстом регула-
тиве која се примењује. 

Иако ће малим правним лицима бити олакша-
но састављање финансијских извештаја у односу 
на постојеће законско решење по коме саставља 
пун сет финансијских извештаја, мишљења смо да 
се у пракси може условити потенцијални утицај 
на изражавање ревизорског мишљења за мала 
правна лица која су обвезници ревизије. На при-
мер, ако правно лице примењује МСФИ за МСП 
које захтева пун сет финансијских извештаја, а 
правно лице по Закону саставља Биланс стања, 
Биланс успеха и Напомене, то може имати потен-
цијалне импликације на мишљење ревизора. Та-
кође, у Напоменама обвезник не може да напише 
да примењује МСФИ за МСП у свим аспектима јер 
не саставља пун сет финансијских извештаја, како 
то захтева МСФИ за МСП. Наведено произлази из 
захтева МСФИ за МСП, одељка 3: Презентација 
финансијских извештаја, који дефинише да се фи-
нансијски извештаји не описују као они који су уса-
глашени са ИФРС за СМЕ, ако они нису усаглашени 
са свим захтевима овог стандарда. Поред тога, у 
врло ретким околностима у којима руководство 
закључи да би усаглашавање са овим стандардом 
могло бити погрешно толико да би било про-
тивречно циљу финансијских извештаја ентитет 

одступа од тог захтева, осим ако релевантни ре-
гулаторни оквир не забрањује такво одступање.

Када ентитет одступа од захтева овог стан-
дарда, он 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 по-
сао за припрему и састављање финансијских 
извештаја. Из наведених решења произлази 
да сва правна лица, укључујући и микро, сем 
микро предузетника, морају да састављају На-
помене.

Није било разлога да предлагач наметне оба-
везу и микро правним лицима да састављају 
Напомене јер то представља додатни утрошак 
времена за обвезнике, а пре свега рачуновође. 
Наведени предлог може да се веже само за ми-
кро и друга правна лица која су се одлучила да 
примењују МСФИ и МСФИ за МСП, а не и за ми-
кро правна лица која су одлучила да примењују 
Правилник, односно подзаконски акт који доноси 
министар финансија.

Од обавезе састављања, достављања и обе-
лодањивања консолидованог годишњег финан-
сијског извештаја изузимају се мале групе (групе 
које су разврстане као мале у складу са предвиђе-
ним критеријумима), осим ако је најмање један 
члан групе друштво од јавног интереса. Такође, 
од горенаведене обавезе изузето је и матично 
правно лице које је истовремено и зависно прав-
но лице свом матичном правном лицу под одре-
ђеним условима прописаним Законом.

Применом новог закона изузеће од саста-
вљања годишњег извештаја о пословању има-
ће само микро и мала правна лица. 
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Средња правна лица нису била обавезна, уко-
лико нису јавна друштва, да састављају годишњи 
извештај о пословању. Наведена одредба такође 
ће одузети додатно време рачуновођама које 
воде пословне књиге за средња правна лица. 
Осим годишњег извештаја о пословању, новим 
законом предвиђено је и састављање извештаја 
о корпоративном управљању, нефинансијско из-
вештавање и извештај о плаћањима владама који 
ће бити саставни део годишњег извештаја о по-
словању. Наведене извештаје биће у обавези да 
састављају пре свега велика правна лица, лица од 
јавног интереса и групе које раде консолидацију, 
осим ако Законом није другачије предвиђено.

Чланом 43. Нацрта и даље је прописана 
колективна одговорност за финансијске из-
вештаје, уз новину у односу на постојеће ре-
шење да свако од набројаних лица одговара 
за свој део посла у складу са надлежностима 
које су му законом и интерном регулативом 
додељене. 

Поглавље VIII – Достављање 
финансијских извештаја

Предвиђен је нови рок за достављање редов-
них годишњих финансијских извештаја, консо-
лидованих годишњих финансијских извештаја и 
статистичких извештаја. 

Нацртом је предвиђен један рок (31. март 
текуће године за претходну годину) за до-
стављање редовних годишњих финансијских 
извештаја и статистичких извештаја, који ће 
представљати један сет извештаја (редовни 
годишњи извештаји обухватиће и статистички 
извештај). Рок за достављање консолидова-
них финансијских извештаја биће 30. април 
текуће године за претходну годину.

Изузетак од горенаведених рокова предста-
вља рок за достављање ревизорског извештаја 
и пратеће документације, који је 30. јун текуће 
године за претходну годину (исто као и до сада) 
када је реч о појединачним финансијским из-
вештајима и 31. јул текуће године за претходну 
годину (исто као и до сада) када је реч о консоли-
дованим финансијским извештајима. Уколико је 
дошло до корекције финансијских извештаја, као 

последица вршења ревизије обвезници су дужни 
да кориговане финансијске извештаје, заједно са 
ревизорским извештајем и одлуком о њиховом 
усвајању, доставе Агенцији за привредне реги-
стре до 30. јуна, односно 31. јула ако су у питању 
консолидовани финансијски извештаји.

Нацртом закона више није предвиђена оба-
веза достављања изјаве да добит није распо-
ређена (губитак покривен), нити достављање 
одлуке о расподели добити, односно одлуке о 
покрићу губитка.

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.

Наведена одредба преузета је из тренутно 
важећег закона, међутим, иста нема практичну 
примену у пракси, с обзиром на то да Пореска 
управа спроводи пореску контролу и прегледа 
пословне промене само са аспекта примене по-
реских прописа, а не поседује ни довољан број 
кадровских капацитета за спровођење наведене 
контроле. На тај начин остаје велики број преду-
зећа која немају никакву екстерну контролу свог 
пословања.

Поглавље XIII – Прелазне и завршне 
одредбе

Ово поглавље садржи одредбе којима се успо-
ставља континуитет са постојећом регулативом 
у области рачуноводства, а прописује се и време 
ступања на снагу одредби овог закона и преста-
нак примене досадашње регулативе.

Одредбама члана 59. Нацрта прописано је да 
Национална комисија за рачуноводство, осно-
вана Законом о рачуноводству и ревизији („Сл. 
гласник РС”, бр. 46/2006, 111/2009 и 99/2011 – др. 
закон), наставља са радом у складу са овим за-
коном. Рад наведене комисије треба да буде 
транспарентан и јаван. До сада обвезници при-
мене закона, ревизори, као и рачуновође, нису 
упознати са радом и резултатима наведене коми-
сије, осим што је иста формирана и има одређене 
задатке које треба да обавља.
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Чланом 60. Нацрта прописано је да ће под-
законска акта неопходна за примену овог за-
кона бити донета 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. 
До почетка примене тих подзаконских аката 
примењиваће се подзаконски акти донети на 
основу Закона о рачуноводству („Сл. гласник 
РС”, бр. 62/2013 и 30/2018).

Одредбама члана 61. Нацрта прописано је 
да су правна лица, односно предузетници који 
имају регистровану претежну делатност за 
пружање рачуноводствених услуга дужни да 
ускладе своје пословање са одредбама овог 
закона најкасније у року од три године од дана 
ступања на снагу овог закона.

П С

Чланом 62. Нацрта уређено је да лица која су 
стекла професионална звања у складу са Зако-
ном о рачуноводству („Сл. лист СРЈ”, бр. 46/96, 
74/99, 22/2001 и 71/2001) и Законом о рачуновод-
ству и ревизији („Сл. лист СРЈ”, број 71/2002, и 
„Сл. гласник РС”, број 55/2004), та звања могу 
сходно да користе за испуњавање захтева из 
члана 18. став 1. тачка 3) и став 2. тачка 3). 

Изнети став аутора на поједине измене Закона 
достављен је и Министарству финансија до рока 
који је одређен за завршетак јавне расправе, 
односно до 2. септембра. Надамо се да су обве-
зници примене закона, пре свега рачуновође, де-
таљно прочитали Нацрт и упутили, такође, своје 
предлоге Министарству финансија и на тај начин 
допринели да се Нацрт закона побољша на начин 
који ће обвезницима олакшати његову примену.

Мр Милица Бјелић, овлашћени интерни и екстерни ревизор

Коментар Нацрта закона о ревизији
У чланку су представљене најзначајније измене које садржи Нацрт закона о ре-
визији, чија је јавна расправа отворена од 12. августа до 2. септембра 2019. го-
дине, што представља изузетно кратак период за јавну расправу. Такође, осврт 
на Нацрт закона укључује лични и професионални став аутора у вези са поједи-
ним предложеним изменама.

Увод

Пружање услуга ревизије финансијских изве-
штаја у Републици Србији регулисано је Законом 
о ревизији („Сл. гласник РС”, бр. 62/13 и 30/18), 
који је ступио на снагу 24. јула 2013. године (од-
носно измене 30. априла 2018. године), као и 
подзаконским актима донетим за његово спро-
вођење. У време доношења (2013. године) Закон 
о ревизији био је предмет усклађивања са Осмом 
директивом ЕУ (2006/43/ЕЗ) која уређује област 
законске ревизије и са којом је овај закон у пот-
пуности усклађен. У међувремену је 16. априла 
2014. године донета Директива о измени Осме 
директиве (2014/56/ЕУ), чија је примена обаве-
зна за чланице ЕУ почев од јуна 2016. године, као 
и Уредба ЕУ број 537/2014, са којима је актуелни 
закон делимично усклађен. 

Основни разлози који су подстакли предла-
гача да приступи изради новог Нацрта закона о 
ревизији (даље: Нацрт) свакако су:

1) усклађивање са захтевима нових прописа 
ЕУ (Директива 2014/56/ЕУ и Уредба ЕУ 537/2014) 
којима се уређује ова област и

2) отклањање уочених недостатака у примени 
постојећег законског решења.

Нацрт је подељен у 10 поглавља. 

Поглавље I – Основне одредбе (чл. од 1. 
до 11. Нацрта)

Ово поглавље садржи одредбе којима се утвр-
ђује предмет уређивања овог закона, којима се 
дефинишу основни појмови и којима се уређује 
утврђивање и објављивање превода МСР, затим 
која правна и физичка лица – предузетници могу 
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да обављају послове ревизије, као и одредбе које 
појашњавају недостојност за обављање ревизи-
је, стицање лиценци и обављање других послова 
у области ревизије и одредбе о лиценцираним 
овлашћеним ревизорима и условима за њихово 
овлашћивање за обављање услуга ревизије, али 
и за њихово континуирано професионално уса-
вршавање.

Чланом 2. Нацрта уводи се новина да се под 
законском ревизијом подразумева и добро-
вољна ревизија, што није прописано постојећим 
законом о ревизији. Наиме, законска ревизија 
означава ревизију редовних годишњих и кон-
солидованих финансијских извештаја, саста-
вљених у складу са законом којим се уређује 
рачуноводство, а која је по овом закону оба-
везна, као и оних субјеката ревизије за које за-
конска ревизија, у складу са овим законом, није 
обавезна, већ се обавља добровољно.

Закон уређује и дефиницију друштава од јав-
ног интереса, у која спадају велика правна лица 
у смислу закона којим се уређује рачуноводство, 
јавна друштва у складу са законом којим се уре-
ђује тржиште капитала, као и сва правна лица 
која Влада на предлог надлежног министарства 
прогласи правним лицима од јавног интереса 
за Републику Србију, независно од њихове ве-
личине.

Одредбама члана 4. прописано је да ревизију 
могу да обављају друштва за ревизију и само-
стални ревизори (организовани као предузет-
ници). Ревизију могу да обављају друштва за 
ревизију која у радном односу са пуним радним 
временом имају запосленог најмање једног 
лиценцираног овлашћеног ревизора. Ревизију 
могу да обављају и ревизорска друштва и реви-
зори предузетници из држава чланица ЕУ и тре-
ћих земаља који су, у складу са овим законом, 
добили дозволу за обављање ревизије.

Поглавље II – Друштво за ревизију и 
самостални ревизор (чл. од 12. до 25. 
Нацрта)

У овом поглављу налазе се опште одредбе о 
друштвима за ревизију, самосталним ревизори-
ма, унутрашњој организацији, као и организацији 
рада на законским ревизијама и условима које 
треба да испуне да би могли да врше услуге ре-
визије. 

Друштво за ревизију, поред услова прописа-
них законом којим се уређују привредна дру-
штва, мора да испуњава и посебне услове који 
се тичу пре свега власничке структуре и састава 
органа управљања друштва. С тим у вези, већину 
гласачких права у друштву за ревизију морају 
да имају друштва за ревизију, односно лицен-
цирани овлашћени ревизори. Ревизију могу да 
обављају друштва за ревизију у којима: већину 
гласачких права имају друштва за ревизију, од-
носно лиценцирани овлашћени ревизори или 
друштва за ревизију држава чланица, односно 
ревизори држава чланица; већина, а највише до 
три четвртине чланова органа управљања мо-
рају да буду лиценцирани овлашћени ревизори 
или друштва за ревизију, односно ревизори или 
друштва за ревизију држава чланица.

Самостални ревизор као предузетник може 
да ради као појединац, уз ограничење да не 
може да врши ревизију редовних годишњих 
и консолидованих финансијских извештаја 
друштава од јавног интереса, као ни консо-
лидованих финансијских извештаја осталих 
обвезника ревизије. 

У члану 20. прецизирано је да је друштво за 
ревизију дужно да испуни законом дефинисане 
захтеве у погледу организације. Неки од захтева 
су да утврди одговарајуће политике и процеду-
ре, да мора да има поуздане административне и 
рачуноводствене процедуре, механизме интер-
не контроле квалитета, делотворне процедуре 
за процену ризика и делотворне контролне и 
заштитне механизме који се односе на систе-
ме за обраду информација, затим да успостави 
одговарајуће политике и процедуре у складу са 
овим законом и да има обавезу да успостави 
интерни систем контроле квалитета да би се 
обезбедио квалитет законске ревизије и дру-
ге активности прописане овим законом, као и 
да успостави политике, контроле и поступке за 
спречавање прања новца и финансирање теро-
ризма. Друштво за ревизију мора бити у стању 
да докаже надлежном органу да су политике и 
процедуре, утврђене ради испуњавања захте-
ва, примерене обиму и сложености активности 
тог друштва. Наведени захтеви представљају 
додатне захтеве за ревизоре, унете у Нацрт за-
кона.
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Поглавље III – Обављање ревизије (чл. 
од 26. до 52. Нацрта)

Одредбе којима се регулише обавезност ре-
визије, као и правила за обављање ревизије, са-
ставни су део овог поглавља.

Субјект ревизије код којег се врши ревизија 
дужан је да закључи уговор о обављању закон-
ске ревизије с друштвом за ревизију најкасни-
је до 30. септембра пословне године на коју се 
ревизија односи, односно до 30. новембра за 
консолидоване финансијске извештаје. Одлуку 
о избору ревизора доноси Скупштина или други 
надлежни орган утврђен општим актом тог су-
бјекта о избору друштва за ревизију. Изузетно, 
субјект ревизије који финансијске извештаје 
саставља са стањем на последњи дан пословне 
године која је различита од календарске бира 
друштво за ревизију најкасније три месеца пре 
истека тако одређене пословне године на коју 
се ревизија односи.

Новина је да Нацрт закона дефинише уго-
варање законске ревизије са више друштава 
за ревизију од стране друштва од јавног инте-
реса. Међусобна права и обавезе друштва за 
ревизију и правног лица код којег се врши ре-
визија уређују се уговором о ревизији, у складу 
са законским одредбама. 

Одредбом члана 26. дефинише се обавезност 
законске ревизије у смислу овог закона. Ревизи-
ја је обавезна за редовне годишње финансијске 
извештаје великих и средњих правних лица раз-
врстаних у складу са законом којим се уређује 
рачуноводство, јавних друштава у складу са за-
коном којим се уређује тржиште капитала, неза-
висно од њихове величине, као и свих правних 
лица, односно предузетника чији укупан приход 
остварен у претходној пословној години прела-
зи 4.400.000 евра у динарској противвредности. 
Ревизија је обавезна (законска) и за матична 
правна лица која састављају консолидоване фи-
нансијске извештаје у складу са законом којим 
се уређује рачуноводство. 

Ревизију редовних годишњих финансиј-
ских извештаја друштава од јавног интереса 
и свих консолидованих годишњих финансиј-
ских извештаја великих правних лица, у сми-
слу закона којим се уређује рачуноводство, 

може да обавља друштво за ревизију које у 
радном односу са пуним радним временом 
има запослена најмање четири лиценцирана 
овлашћена ревизора.

Чланом 39. прописано је да ревизорски изве-
штај, као минимум, мора да садржи следеће: 1) 
идентификационе податке о субјекту ревизије 
чији су редовни годишњи финансијски извешта-
ји или консолидовани годишњи финансијски 
извештаји предмет законске ревизије; 2) назив 
редовног годишњег финансијског извештаја или 
консолидованог годишњег финансијског изве-
штаја са навођењем датума или периода који је 
обухваћен финансијским извештајем или консо-
лидованим финансијским извештајем; 3) опис 
релевантног законског оквира који је примењен 
приликом састављања редовних годишњих фи-
нансијских извештаја или консолидованих го-
дишњих финансијских извештаја; 4) опис обима 
законске ревизије и МСР у складу са којим је из-
вршена законска ревизија; 5) мишљење лиценци-
раног овлашћеног ревизора, које може да буде 
позитивно, мишљење са резервом или негативно 
и у њему мора бити јасно наведено следеће: (1) да 
ли редовни годишњи финансијски извештаји или 
консолидовани годишњи финансијски извештаји 
пружају истинит и поштен преглед финансијског 
положаја правног лица у складу са релевантним 
законским оквиром и (2) да ли су редовни годи-
шњи финансијски извештаји у складу са посебним 
прописима који уређују пословање правног лица, 
ако је то предвиђено тим прописима; 6) посеб-
на упозорења и проблеме на које лиценцирани 
овлашћени ревизор жели да укаже, али без из-
ражавања мишљења са резервом.

Чланом 39. тачка 5) предлагач је пропустио 
да унесе као врсту ревизорског мишљења: 
уздржавање од изражавања мишљења. Наве-
дено није у складу са ISA 705 – Модификације 
мишљења у извештају независног ревизора. 
ISA 705 установљава три врсте модификова-
них мишљења. Наиме, то су квалификовано 
мишљење, негативно мишљење и уздржавање 
од изражавања мишљења.

Друштво за ревизију, поред ревизије, у оквиру 
своје регистроване делатности може да обавља 
и услуге из области финансија и рачуноводства, 
финансијских анализа и контрола, пореског и 
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других врста пословног саветовања, процене 
вредности капитала, имовине и обавеза, судског 
вештачења, израде и економске оцене инвести-
ционих пројеката и друге сродне услуге, осим 
ако посебним прописом није друкчије уређено. 
У случају да лиценцирани овлашћени ревизор 
или друштво за ревизију пружа неревизорске 
услуге, осим услуга наведених у чл. 44. и 45. овог 
закона, субјекту ревизије или његовом матичном 
или зависном друштву у периоду од три узастоп-
не године укупна накнада за наведене услуге не 
сме бити виша од 70% просечне надокнаде у по-
следње три године за услуге законске ревизије 
субјекта ревизије и, где је примењиво, његовог 
матичног друштва, зависног друштва и консоли-
дованих годишњих финансијских извештаја наве-
дене групе.

Члановима 44. и 45. уводе се додатне забране 
за друштво за ревизију и овлашћеног ревизора у 
односу на забране које су у постојећем закону.

Одредбама члана 50. прецизирана је замена 
друштва за ревизију. Наиме, наводи се да дру-
штво за ревизију може да обавља највише 10 
година узастопно ревизију код истог обвезника 
ревизије од почетка обављања ревизије, осим 
ако посебним законом није друкчије уређено. 
Након истека максимално дозвољеног периода 
друштво за ревизију не може да обавља ревизију 
код истог обвезника наредне 4 године. Друштва 
за ревизију дужна су да најкасније сваке седме 
године од почетка обављања ревизије финан-
сијских извештаја код истог обвезника реви-
зије изврше замену лиценцираног овлашћеног 
ревизора, потписника ревизорског извештаја, 
односно кључног ревизорског партнера. Лицен-
цирани овлашћени ревизор, односно кључни 
ревизорски партнер може поново да обавља ре-
визију код истог обвезника ревизије три године 
од датума потписивања последњег ревизорског 
извештаја за тог обвезника у складу са условима 
овог члана Закона.

Чланом 51. наводи се забрана запошљавања 
чланова ревизорског тима и других лица која 
нису лиценцирани овлашћени ревизори, а уче-
ствовала су у ревизијском ангажману код су-
бјекта ревизије. Кључни ревизорски партнер или 
лиценцирани овлашћени ревизор који обавља 
законску ревизију у име друштва за ревизију код 
субјекта ревизије, пре истека рока од најмање 
једне године или, у случају законске ревизије су-
бјеката од јавног интереса, пре истека рока од 

најмање две године од када је престао да обавља 
послове лиценцираног овлашћеног ревизора или 
кључног партнера у ревизији у вези са ангажма-
ном на ревизији, не може да заузме кључни по-
ложај на извршним руководећим позицијама код 
субјекта ревизије, када је то релевантно, затим 
не може да постане члан Комисије за ревизију, 
односно, ако такав одбор не постоји, члан тела 
које обавља функције које су еквивалентне функ-
цијама Комисије за ревизију, као и што не може 
да постане члан надзорног органа субјекта реви-
зије.

Наведену одредбу забране конкуренције 
у смислу запошљавања код субјекта ревизије 
треба ускладити са Законом о раду. Наиме, члан 
162. Закона о раду прописује следеће: Уговором 
о раду послодавац и запослени могу да уговоре и 
услове забране конкуренције у смислу члана 161. 
овог закона по престанку радног односа, у року 
који не може да буде дужи од две године по пре-
станку радног односа.

Забрана конкуренције из става 1. овог члана 
може се уговорити ако се послодавац уговором о 
раду обавеже да ће запосленом исплатити нов-
чану накнаду у уговореној висини.

Поглавље IV – Комисија за ревизију 
у привредном друштву и интерни 
ревизор (чл. 53. и 54. Нацрта)

Ово поглавље садржи одредбе о образовању 
и саставу Комисије за ревизију (одбор за праћење 
пословања), као независног тела, коју су дужна 
да образују сва правна лица која припадају гру-
пи друштава од јавног интереса, као и одредбе 
које се односе на овлашћеног интерног ревизо-
ра. Сагласно члану 53. избор чланова Комисије за 
ревизију, као и делокруг њеног рада, прописани 
су законом којим се уређују привредна друштва. 

Чланом 53. прописано је да најмање један члан 
Комисије за ревизију мора бити компетентан за 
област рачуноводства и/или ревизије.

Мишљења смо да наведена одредба није 
усклађена са чланом 410. Закона о привредним 
друштвима, који прописује следеће: Најмање је-
дан члан Комисије за ревизију мора бити лице које 
је овлашћени ревизор у складу са законом којим 
се уређује рачуноводство и ревизија или које има 
одговарајућа знања и радно искуство у области 
финансија и рачуноводства, а које је независно од 
друштва у смислу члана 392. овог закона.
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Дакле, у Нацрту закона о ревизији не може да 
пише да то мора бити лице које је компетентно 
за област рачуноводства или ревизије, већ онако 
како прописује Закон о привредним друштвима 
на који се и позива, да у пракси не би било недоу-
мица, јер се овако како је написано може тумачи-
ти да лице које је компетентно за област ревизије 
може да буде лице које није овлашћени ревизор.

Поглавље V – Комора овлашћених 
ревизора (чл. од 55. до 74. Нацрта)

Наведено поглавље обухвата одредбе којима 
се ближе уређује статус и седиште Коморе, члан-
ство у Комори, заштита података, начин финан-
сирања, а дефинишу се и послови које је Комора 
у вршењу законом поверених овлашћења дужна 
да обавља, као и њени остали послови.

У складу са одредбама члана 74, надзор над 
законитошћу рада и аката Коморе обављају Ми-
нистарство и Комисија. 

Претпостављамо да је предлагач превидео 
органе Коморе овлашћених ревизора који врше 
надзор над законитошћу рада и аката, што је 
прописано Статутом Коморе. У складу са истим, 
наведену одредбу неопходно је преформулисати 
тако да гласи да надзор над законитошћу рада и 
аката спроводе органи Коморе и Министарство. 
По нашем мишљењу, Комисија не може имати 
надзорну улогу јер Комора има своје органе.

Поглавље VI – Контрола 
квалитета рада друштава за 
ревизију, самосталних ревизора 
и лиценцираних овлашћених 
ревизора (чл. од 75. до 101. Нацрта)

У овом поглављу налазе се одредбе којима се 
уређују појам, предмет и учесталост контроле 
квалитета рада, одређује се тело надлежно за 
спровођење те контроле и прописују услови за 
обављање исте. У оквиру овог поглавља обрађе-
на је материја везана за примену и поштовање 
процесних правила у поступку контроле, као и 
материја у вези са правима и обавезама овла-
шћених лица надзорног органа, односно контро-
лисаних лица. Такође, прописане су и различите 
врсте мера које се могу предузети у поступку 
надзора над радом друштава за ревизију, само-
сталних ревизора и лиценцираних овлашћених 

ревизора. У ово поглавље Нацрта закона унете 
су значајне измене. 

Предложено је да контрола квалитета рада 
пређе из надлежности Коморе у надлежност Ко-
мисије, чиме се повећава принцип независности. 
Сагласно одредбама члана 75, Комисија обавља 
контролу квалитета рада друштава за ревизију, 
самосталних ревизора и лиценцираних овлашће-
них ревизора ради провере да ли се при обавља-
њу ревизије поступа у складу са МСР и одредбама 
овог закона.

С обзиром на то да је Одбор за јавни надзор по 
тренутном закону вршио надзор над обављањем 
ревизије, односно контролу квалитета рада, као 
и да је та надлежност прешла на Комисију, из тога 
произлази да треба укинути наведени одбор. 
Поред образложења да је надлежност прешла 
на Комисију, неопходно је имати у виду и аспект 
трошкова који подразумева плаћање за чланове 
наведеног одбора који више нема функцију коју 
је имао по постојећем закону.

Сагласно одредбама члана 77. дефинисане 
су редовне и ванредне контроле. Редовна кон-
трола квалитета рада друштава за ревизију 
обавља се у складу са годишњим планом прове-
ре квалитета рада друштава за ревизију, само-
сталних ревизора и лиценцираних овлашћених 
ревизора, који доноси Комисија уз претходну 
сагласност Министарства. На основу анализе 
ризика Комисија обавља редовну контролу ква-
литета рада друштава за ревизију и самостал-
них ревизора најмање једном у шест година, а 
код друштва за ревизију које обавља ревизију 
друштава од јавног интереса која су класифико-
вана као велика правна лица у складу са пропи-
сима којима се уређује рачуноводство најмање 
једном у три године, односно једном у шест го-
дина код осталих друштава од јавног интереса, 
што је у потпуности усклађено са регулативом 
ЕУ. Ванредну контролу квалитета рада друшта-
ва за ревизију може да покрене Комисија по до-
бијању обавештења од Народне банке Србије, 
Коморе, надлежних судова и других органа да 
постоји основана сумња да друштво за ревизију 
не обавља ревизију у складу са овим законом 
и МСР. Ванредну контролу може да покрене и 
Комисија уколико у оквиру својих надлежно-
сти, уређених законом, утврди да друштво за 
ревизију не обавља ревизију у складу са овим 
законом и МСР, као и на предлог акционара и 
власника удела.
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Одредбама чл. од 87 до 93. дефинисане су и 
описане мере које Комисија у поступку контро-
ле квалитета рада може да изрекне друштву за 
ревизију и/или самосталном овлашћеном реви-
зору: јавна опомена, привремена забрана оба-
вљања законске ревизије, одузимање дозволе за 
обављање ревизије, условно одузимање дозво-
ле за обављање ревизије, забрана за осниваче 
и чланове административног органа друштва за 
ревизију, као и новчана казна.

Одредбама чл. од 94. до 99. дефинисане су 
и описане мере које Комисија може да изрекне 
лиценцираним овлашћеним ревизорима у по-
ступку контроле квалитета рада: опомена, јавна 
опомена, условно одузимање лиценце, одузима-
ње лиценце, као и новчана казна. 

Поглавље VII – Јавни надзор над 
обављањем ревизије (чл. од 102. до 
110. Нацрта)

У оквир овог поглавља улазе одредбе о дело-
кругу рада Комисије, начину обављања послова, 
мерама у поступку надзора, начину финансира-
ња и надлежностима Комисије поверених овим 
законом, а ту су и делови који се односе на изме-
њену улогу Одбора за јавни надзор и међусобно 
признавање регулативе држава чланица у погле-
ду јавног надзора и заштите података.

Поглавље VIII – Међународна сарадња 
(чл. од 111. до 113. Нацрта)

Одредбе којима се уређују питања сарадње у 
области ревизије између надлежних домаћих и 
институција држава чланица ЕУ, односно трећих 
земаља, као и друга питања у вези са међународ-
ном сарадњом саставни су део овог поглавља. 
Међународна сарадња уређена је у складу са за-
хтевима регулативе ЕУ.

Поглавље IX – Казнене одредбе (чл. од 
114. до 116. Нацрта)

Поменуто поглавље садржи одредбе о казна-
ма које могу да се изрекну у случају кршења, од-
носно непоштовања одредби овог закона. Ради 
подизања квалитета ревизорског извештавања 
унапређен је и обухват мера (казни) које могу 
бити изречене за непоштовање закона и правила 
струке, као и њихова ефикасност. 

Као новина у односу на досадашње решење 
предвиђено је изрицање административних 
новчаних казни друштвима за ревизију и реви-
зорима, које ће изрицати директно надзорно 
тело (Комисија), уместо досадашњег решења 
по којем су новчане казне могле да се изричу 
једино у облику привредног преступа, односно 
прекршаја (скраћује се време и убрзава посту-
пак за изрицање новчане казне). 

Новчано могу бити кажњени: обвезници 
ревизије који не поштују одредбе овог закона, 
као правно лице код којег се врши ревизија, 
друштво од јавног интереса ако није основало 
Комисију за ревизију, Комора, одговорно лице 
Коморе, у случају да своје обавезе не испуња-
вају у складу са овим законом. 

Поглавље X – Прелазне и завршне 
одредбе (чл. од 117. до 127. Нацрта)

Ово поглавље садржи одредбе којима се успо-
ставља континуитет са постојећом регулативом у 
области ревизије, а прописује се и време ступања 
на снагу одредби овог закона и престанак приме-
не досадашње регулативе.

Сагласно члану 120, друштва за ревизију ду-
жна су да ускладе своје пословање са одредбама 
овог закона најкасније у року од годину дана од 
дана његовог ступања на снагу, као и да о томе 
обавесте Комисију и Комору. 

Одредбама члана 121. прописано је да се ли-
цима која су до дана ступања на снагу овог за-
кона стекла професионално звање овлашћени 
ревизор, односно овлашћени интерни ревизор, 
у складу са раније важећом законском регулати-
вом признаје стручно звање овлашћени ревизор, 
односно овлашћени интерни ревизор, у складу са 
овим законом.

Дефинисано је ступање на снагу овог закона 
почев од 1. јануара 2020. године. П С

Одговарамо на питања  
претплатника!

Поставите нам питање  
путем обрасца на страници

poslovnisavetnik.net
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Мр Жељко Албанезе

Минимална зарада за 2020. годину 
утврђује се према новој минималној 
цени рада од 172,54 динара нето
С обзиром на то да чланови Социјално-економског савета Републике Србије 
нису успели да усагласе ставове у вези са висином нове минималне цене рада 
за 2020. годину, одлуку о њеној висини донела је Влада, са позивом на став 2. 
члана 112. Закона о раду, у коме се каже да, ако Социјално-економски савет не 
донесе одлуку у року од 15 дана од дана почетка преговора, одлуку о висини 
минималне цене рада доноси Влада Републике Србије.

Увод

Према одредбама члана 112. Закона о раду 
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2015, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 – УС, 113/2017 и 95/2018 
– др. пропис), минимална цена рада утврђује 
се одлуком Социјално-економског савета осно-
ваног за територију Републике Србије (даље: 
Социјално-економски савет). При утврђивању 
минималне цене рада полази се нарочито од ег-
зистенцијалних и социјалних потреба запосленог 
и његове породице, изражених кроз вредност 
минималне потрошачке корпе, затим од кретања 
стопе запослености на тржишту рада и стопе рас-
та бруто домаћег производа, као и од кретања 
потрошачких цена, продуктивности и просечне 
зараде у Републици. Минимална цена рада утвр-
ђује се по радном часу, без пореза и доприноса, 
за календарску годину најкасније до 15. септем-
бра текуће године, а примењује се од 1. јануара 
наредне године. Минимална цена рада не може 
да се утврди у нижем износу од минималне цене 
рада утврђене за претходну годину.

Конкретно, према Одлуци о висини минимал-
не цене рада за период јануар–децембар 2020. 
године („Сл. гласник РС”, бр. 65/2019 од 13. 9. 
2019. године), минимална цена рада, без пореза 
и доприноса за обавезно социјално осигурање, 
за период јануар–децембар 2020. године износи 
172,54 динара нето по радном часу. То је повећа-
ње од 11,1% у односу на минималну цену рада од 
155,30 динара по радном часу, која важи за 2019. 
годину.

Утврђивање минималне зараде у 2020. 
години

Влада је донела одлуку о минималној цени 
рада за 2020. годину, међутим, Закон о раду га-
рантује запосленом право на ми ни мал ну за ра ду 
за стан дард ни учи нак и вре ме про ве дено на ра-
ду. Наиме, према ста ву 2. чла на 111. Закона о раду, 
ми ни мал на за рада од ре ђу је се на осно ву ми ни мал-
не це не ра да утвр ђе не у скла ду са за ко ном, вре-
ме на про ве де ног на ра ду и по ре за и до при но са 
ко ји се пла ћа ју из за ра де, а запослени има право 
на минималну зараду за стандардни учинак и вре-
ме проведено на раду. 

Као што се ви ди, За кон о раду раз ли ку је ми
ни мал ну це ну ра да и ми ни мал ну за ра ду, при 
че му:
1) ми ни мал ну це ну ра да усва ја Со ци јал но-еко-
ном ски са вет, од но сно Вла да, а ис ка зу је се по 
ча су ра да у не то из но су и, сходно за кон ској 
ре гу ла ти ви, представља је ди ни цу за об ра чун 
ми ни мал не за ра де;
2) ми ни мал на за ра да је за ра да ко ја се до би ја 
мно же њем ча со ва ра да у кон крет ном ме се цу 
са ми ни мал ном це ном ра да и до да ва њем при-
па да ју ћих по ре за и до при но са.

Чињеница да је минимална цена рада утврђе-
на по часу рада значи да ће укупан месечни износ 
минималне зараде варирати у зависности од бро-
ја часова рада у сваком месецу, при чему се број 
часова рада израчунава месечно, на основу броја 



ОКТОБАР 2019.  ●  ПОСЛОВНИ САВЕТНИК 19

АКТУЕЛНА ТЕМА

календарских дана без субота и недеља и множе-
њем радних дана са осам. Може се приметити да 
је минимална плата по часу утврђена у јединстве-
ном нето износу од 172,54 динара, што треба ту-
мачити тако да је минимална зарада по часу рада 
у нето износу за исплату једнака за све запослене, 
без обзира на степен њихове стручне спреме, вр-
сту радног места и послове које обављају. 

Пун месечни износ нето минималне зараде (на 
пример, за 176 часова у месецу: 172,54 дин. x 176 ч. 
= 30.367,04 динара нето) припада запосленом за 
пуно радно време проведено на раду и остварени 
стандардни учинак (члан 111. став 1. Закона о раду). 

Ако запослени у одређеном месецу није оства-
рио пун фонд часова рада (засновао радни однос 
или му је престао радни однос у том месецу), при-
пада му минимална зарада само за остварене ча-
сове рада. На пример, запослени је засновао радни 
однос у току месеца и остварио 80 часова рада. 
Његова нето минимална зарада у том случају је: 
80 ч. x 172,54 дин./ч. = 13.803,20 динара. За остатак 
часова у том месецу не следује му ништа јер није 
био у радном односу. У оваквом случају не треба 
заборавити да приликом утврђивања основице за 
плаћање доприноса за социјално осигурање као 
параметар служи сразмерни износ важеће најни-
же основице, до кога се долази тако што се Зако-
ном прописани износ најниже основице подели са 
могућим фондом часова рада за месец за који се 
врши обрачун и помножи са оствареним часовима 
рада запосленог у месецу за који се врши обрачун. 

Све послодавце који сада планирају исплате 
минималне зараде за 2020. годину на основу нове 
минималне цене рада од 172,54 динара треба под-
сетити на обавезу да запосленима који примају 
ову зараду исплате и увећање за минули рад, то-
пли оброк и регрес, као и друга увећања која за-
послени оствари у току месеца (ноћни рад, рад на 
празник, прековремени рад и сл.). Наиме, према 
ст. 6. и 7. члана 111. Закона о раду, запослени који 
прима минималну зараду има право на увећану за-
раду (за прековремени рад, за рад на празник, за 
минули рад, за рад ноћу и остала увећања према 
општем акту послодавца) и друга примања која се 
сматрају зарадом у складу са законом. Основица 
за обрачун свих увећања зараде јесте минимална 
зарада запосленог, која у овом случају има карак-
тер основне зараде запосленог.

При томе, када Закон о раду у члану 111. став 
1. прописује да запослени има право на мини-

малну зараду за стандардни учинак и време 
проведено на раду, то значи да:
1) запосленом се гарантује основна зарада нај-
мање у нивоу минималне зараде,
2) послодавац не може да испуњава наведену 
законску обавезу тако што ће на основну зара-
ду, нижу од минималне зараде за конкретни 
месец, додати минули рад и топли оброк или 
неке друге додатке како би тај износ зараде 
био већи од минималне зараде, већ прво мора 
да се обезбеди основна зарада у висини мини-
малне, па да се на тај износ обрачунају помену-
ти додаци – увећања зараде.

Контрола висине основних зарада код 
послодаваца у 2020. години

Приликом сагледавања својих планова посло-
вања за 2020. годину послодавци морају да имају 
у виду, као битан фактор, и актуелно повећање 
минималне цене рада за 11,1% у 2020. години (са 
155,30 на 172,54 дин.). Ово се пре свега односи на 
послодавце који у 2019. години исплаћују запо-
сленима основне зараде у висини месечне мини-
малне зараде или су имали запослене којима су 
основне зараде биле релативно близу месечних 
минималних зарада. У оваквим случајевима по-
слодавци морају да планирају зараде по новим 
вишим износима, дакле по сили закона морају 
да повећају своје трошкове пословања, када се 
практично показује да повећање минималне цене 
рада од 11,1% и није тако мало. 

Наиме, могло се видети да основна зарада 
запосленог за пуно радно време и стандардни 
радни учинак не може бити нижа од минималне 
зараде, односно запосленом се у месецу када 
је основна зарада мања од минималне зараде 
обрачунава и исплаћује основна зарада у виси-
ни минималне зараде. У конкретном случају ово 
значи да запослени чија је основна зарада мања 
од минималне зараде има право на основну за-
раду у висини минималне зараде, као и право 
на додатке на зараду, у складу са колективним 
уговором и уговором о раду, за пуно радно вре-
ме и остварен стандардни учинак.

Пример: Исплата минималне зараде
1) Послодавац је запосленима у 2019. години 

исплаћивао основне зараде у висини минимал-
них због тешкоћа у пословању. На ове основне 
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зараде послодавац је још обрачунавао минули 
рад и топли оброк. На пример, за месец октобар 
2019. године послодавац је за пуно радно време 
запосленом обрачунао основну нето зараду по 
минималној цени рада од 155,30 динара (155,30 
дин. x 184 ч. = 28.575,20 динара), затим је обра-
чунао минули рад од 10% (на основицу коју чини 
основна зарада у висини минималне) у износу од 
2.857,52 динара и топли оброк у фиксном износу 
од 1.000 динара. Овај послодавац од 1. јануара 
2020. године, ако и даље буде исплаћивао мини-
малне зараде, запосленом и свим другим који при-
мају минималну зараду мора да исплаћује за 11,1% 
већу основну зараду по минималној цени рада од 
172,54 динара (172,54 дин. x 184 ч. у јануару 2020. = 
31.747,36 динара), затим да обрачуна већи минули 
рад од 10% у износу од 3.174,74 динара, а може и да 
остави исплату топлог оброка у фиксном износу 
од 1.000 динара (све је приказано у нето износу 
ради лакшег праћења). На овим основама посло-
давци који исплаћују минималну зараду у 2019. го-
дини, а то планирају и у 2020. години, морају да 
поставе план висине зарада, односно повећање 
зарада и повећање својих трошкова пословања. 
Уз то, повећањем основне зараде повећава се и 
основица за обрачун увећања зараде (за минули 
рад, за ноћни и прековремени рад итд.). 

2) Послодавац не исплаћује минималне зараде 
запосленима у 2019. години, али неки од његових 
запослених имају ниске коефицијенте својих по-
слова тако да су њихове основне зараде близу 
минималних. На пример, за месец октобар 2019. 
године послодавац је за пуно радно време обра-
чунао основну нето зараду запосленом у висини 
од 29.000 динара на бази коефицијента радног 
места од 5,00 и цене рада код послодавца од 
5.800 динара (5,00 x 5.800 = 29.000 динара нето 
основна зарада). Ова основна зарада је изнад 
важеће минималне зараде за октобар у Србији 
(износи 155,30 дин. x 184 ч. за октобар = 28.575,20 
динара). Међутим, иако је ова основна зарада у 
октобру 2019. године већа од важеће минималне 
зараде у јануару 2020. године, она ће бити нижа од 
минималне зараде која ће важити за јануар 2020. 
године (172,54 дин. x 184 ч. у јануару = 31.747,36 ди-
нара). Пошто по Закону о раду исплаћена основна 
зарада за пуно радно време не може бити нижа од 
минималне зараде, овај послодавац мора да пону-
ди запосленом анекс уговора о раду у коме ће му 
утврдити повећану основну зараду или у висини 
минималне, или ће повећати цену рада за обра-

чун зарада са 5.800 динара на, на пример, 6.450 
динара, чиме би овај запослени остварио основну 
зараду већу од важеће минималне у јануару 2020. 
године (5,00 x 6.450 динара = 32.250 динара), што 
је више од минималне зараде за јануар 2020. го-
дине од 31.747,36 динара. Наравно, и у овом слу-
чају ради се о законској обавези повећања зарада 
бар оних запослених којима зарада у 2020. години 
пада испод минималне због номиналног повећања 
минималне цене рада, а то наравно повлачи пита-
ње распона у зарадама са осталим запосленима, 
као и повећање трошкова пословања. На овим 
основама послодавци који у 2019. години испла-
ћују зараде близу минималних морају да поставе 
план повећања висине ових зарада.

Нова минимална цена рада примењује 
се на исплате од 1. јануара 2020. године

Чланом 111. став 5. Закона о раду прописано 
је да је послодавац дужан да минималну зараду 
исплати запосленом у висини која се одређује на 
основу одлуке о минималној цени рада која важи 
за месец у којем се врши исплата.

То значи да се нова минимална цена рада 
од 172,54 динара примењује календарски од 1. 
јануара 2020. године, без обзира на то за који 
се претходни месец врши исплата минимал-
них зарада. 

Дакле, ако у месецу јануару 2020. го ди не по-
слодавац ис пла ћу је ми ни мал ну за ра ду за децем-
бар 2019. го ди не, ис пла ти ће ва же ћу ми ни мал ну 
не то цену рада по ча су ра да у ви си ни од 172,54 
ди на ра и об ра чу на ти број ча со ва за ме сец за ко-
ји вр ши ис пла ту, да кле – за децембар. Исто тако, 
ако у јануару 2020. године ис пла ћу је ми ни мал ну 
зараду за новембар 2019. го ди не или за би ло ко ји 
прет ход ни ме сец 2019. или чак неке претходне 
године, посло да вац ће ис пла ти ти важећу ми ни-
мал ну не то цену рада за 2020. годину од 172,54 
ди на ра по часу рада и об ра чу на ти број ча со ва за 
ме сец за ко ји вр ши ис пла ту. Наравно, наведено 
указује на то да је за послодавце који у 2019. годи-
ни исплаћују минималне зараде добро да, колико 
могу, заостале исплате регулишу у току 2019. го-
дине, до 31. децембра, по минималној цени рада 
од 155,30 динара, иначе ће све те заостале испла-
те из 2019. године морати да обрачунавају по 11,1% 
вишој минималној цени рада у 2020. години. П С
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Др Маријана Жиравац Младеновић, главни и одговорни уредник часописа „Пословни саветник”

Ликвидација друштва са 
ограниченом одговорношћу – 
рачуноводствени и порески аспект 
престанка друштва
У чланку је приказан правни, рачуноводствени и порески аспект добровољ-
не ликвидације друштва с ограниченом одговорношћу (д. о. о.). Објашњена су 
права и обвезе ликвидационог управника, који спро води ликвидацију друшта-
ва. Посебно је дефинисано финансијско извештавање друштва у ликвидацији, 
утврђивање пореза на добит и састављање пореског биланса, као и порески 
третман ликвидационог остатка. У чланку је дат осврт и на пореско извештава-
ње у случају обустављања ликвидације.

Увод – законски оквир ликвидације 
друштва са ограниченом 
одговорношћу

У складу са чланом 238. Закона о привредним 
друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 
83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018 – 
даље: Закон) друштво престаје да постоји бриса-
њем из Регистра привредних субјеката по основу:
1) спроведеног поступка ликвидације или при-
нудне ликвидације у складу са овим законом;
2) спроведеног поступка стечаја у складу са зако-
ном којим се уређује стечај;
3) статусне промене чија је последица престанак 
друштва.

Ликвидација друштва, као један од облика 
престанка привредног субјекта, спроводи се 
када друштво има довољно финансијских сред-
става за покриће свих својих обавеза, за разлику 
од поступка стечаја, који се спроводи када имо-
вина друштва није довољна за намирење свих 
потраживања поверилаца. Ликвидација привред-
ног друштва представља последње раздобље у 
постојању друштва, које траје до његовог бриса-
ња из Регистра привредних субјеката. 

Закон је основни извор права за институт ли-
квидације солвентног привредног друштва и уре-
ђује ликвидацију као: 

● редовну (добровољну) ликвидацију на основу 
одлуке чланова друштва (чланови 524–545. Зако-
на) и
● принудну ликвидацију, која се спроводи у зако-
ном прописаним случајевима, независно од воље 
власника (чланови 546–548. Закона).

За покретање поступка добровољне ликвида-
ције неопходно је да су испуњена два услова, а 
то је да: 
● друштво има довољно средстава за измирење 
свих својих обавеза и 
● постоји воља чланова друштва да се оно ликви-
дира кроз овај поступак. 

Неки од главних разлога који доводе до до-
бровољне ликвидације привредног друштва су:
● немогућност да друштво даље настави своје 
пословање, а да оно буде у складу са законом и 
уговором о оснивању (нпр. непостојање миниму-
ма оснивача у одређеном року или непостојање 
прописаних услова за обављање делатности и 
сл.);
● када је испуњен циљ ради којег је својевремено 
такво друштво било основано; 
● када неки члан друштва повреди своју обавезу 
(законску или уговорну) према друштву или дру-
гим члановима (нпр. не унесе свој улог) и тако не-
повољно утиче на пословање друштва, односно 
када фактички није у могућности да испуни своју 
обавезу (нпр. дуготрајна болест или смрт) и др. 
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Без обзира на то који разлог стоји у основи 
покретања поступка ликвидације, неопходан 
предуслов је да се ради о солвентном привред-
ном друштву. У случају када имовина друштва 
није довољна да би се намирила потраживања 
свих његових поверилаца, што указује на то да је 
такво привредно друштво инсолвентно, покре-
ће се стечајни поступак. Исто тако може да се 
догоди да инсолвентност утврди ликвидациони 
управник у току самог поступка ликвидације, па 
је тада дужан да одмах прекине поступак ликви-
дације и надлежном суду поднесе захтев за по-
кретање поступка стечаја. Поред тога, покретање 
поступка ликвидације не спречава одређивање и 
спровођење извршења против друштва у ликви-
дацији или вођење других поступака против или 
у корист тог друштва, а повериоци друштва у ли-

квидацији и током трајања поступка ликвидаци-
је могу да поднесу предлог за покретање стечаја 
ако постоје стечајни разлози.

Ликвидација предузећа је догађај који траје, 
односно процес у оквиру којег се обављају све 
потребне радње за гашење предузећа (нпр. окон-
чавање текућих послова, уновчавање реалне 
имовине и хартија од вредности, наплата потра-
живања, исплата дугова и др.). За све то време 
предузеће постоји као правно лице, с тим да се 
пред њега поставља нови циљ, а то је окончање 
пословне делатности предузећа. Од отварања до 
окончања поступка ликвидације не може да про-
ђе мање од 120 дана (период трајања огласа од 
90 дана + рок од 30 дана од дана истека периода 
трајања огласа у коме непријављена потражива-
ња постају преклудирана). 

Табела 1: Процедура ликвидације
Одлука о ликвидацији ● именовање ликвидационог управника

Регистрациона пријава ликвидације ● регистрација одлуке о ликвидацији
● објављивање огласа о покретању ликвидације

Индивидуално обавештење познатим 
повериоцима

● шаље ликвидациони управник најкасније у року од 15 
дана од покретања ликвидације

Почетни ликвидациони биланс и Почетни 
ликвидациони извештај

● два различита извештаја

Годишњи финансијски извештај и Годишњи 
ликвидациони извештај

● два различита извештаја
● сачињавају се у случају да се поступак ликвидације не 
оконча (или обустави) у истој години у којој је отпочет

Завршни ликвидациони биланс и Извештај о 
спроведеној ликвидацији

● два различита извештаја

Окончање или обустава ликвидације ● Одлука о окончању ликвидације или
● Одлука о обустави ликвидације

Расподела ликвидационог остатка ● Одлука о расподели ликвидационог остатка

Одлука о ликвидацији друштва
У складу са чланом 525. Закона, ликвидација 

друштва спроводи се доношењем одлуке о ли-
квидацији, коју усваја Скупштина тог друштва. 
Одлуку о ликвидацији друштва доноси поменута 
скупштина двотрећинском већином од укупног 
броја гласова свих чланова, с тим да може да се 
предвиди и мањи број гласова, али не мањи од 
просте већине од укупног броја гласова (члан 211. 
ст. 2 тачка 3) Закона).

Одлуку о ликвидацији потписује:
1) једини члан друштва у функцији Скупштине у 
једночланом друштву;
2) оба члана друштва у двочланом друштву са 
једнаким уделима чланова, односно једнаким 
правом гласа чланова;

3) у случају поновљене седнице у двочланом дру-
штву са једнаким уделима чланова, односно јед-
наким правом гласа чланова, оба члана друштва 
ако су присутна, односно члан који је присутан;
4) председник Скупштине у свим осталим случа-
јевима.

У одлуци о покретању ликвидације дру-
штво именује ликвидационог управника, чиме 
свим заступницима друштва престају права 
заступања тог друштва. Ако оно не именује 
ликвидационог управника у одлуци о ликвида-
цији, сви законски заступници друштва постају 
ликвидациони управници. Друштво може има-
ти више ликвидационих управника, а ако је то 
случај, они заступају друштво заједно, уколи-
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ко одлуком којом су именовани није другачије 
одређено.

Ликвидација друштва формалноправно почи-
ње од дана регистрације одлуке о ликвидацији, 
као и објављивањем огласа о покретању поступ-
ка ликвидације у складу са одредбом члана 526. 
Закона, у складу са Законом о поступку реги-
страције у Агенцији за привредне регистре („Сл. 
гласник РС”, бр. 99/2011, 83/2014 и 31/2019 – даље: 
Закон о регистрацији). 


Дакле, даном правног дејства према 
трећим лицима, односно даном почетка 

ликвидације сматра се дан регистрације одлу-
ке о ликвидацији и објављивања огласа о по-
кретању ликвидације, а не дан доношења саме 
одлуке о ликвидацији. 

Оглас о покретању поступка ликвидације, који 
се објављује на сајту Агенције за привредне реги-
стре (даље: Агенција), објављује се у непрекид-
ном трајању од 90 дана и садржи нарочито: 
1) позив повериоцима да пријаве своја потражи-
вања; 

2) адресу седишта друштва, односно адресу за 
пријем поште; 
3) упозорење да ће потраживања поверилаца 
бити преклудирана ако их повериоци не прија-
ве најкасније у року од 30 дана од дана истека 
периода трајања огласа, што је рок од 90 дана, 
а значи да повериоци имају рок од 120 дана од 
дана објављивања огласа да изврше пријаву по-
траживања. 

Према одредбама члана 10. Закона о регистра-
цији, одлука о покретању поступка ликвидације 
и регистрациона пријава подносе се Агенцији у 
року од 15 дана од дана доношења одлуке. 

Агенцији се подноси регистрациона пријава 
промене података и регистрације/објаве доку-
мената субјеката уписаних у Регистар привред-
них субјеката – обавезни подаци и додатак 21. Уз 
пријаву се прилаже и:
● одлука о покретању поступка ликвидације,
● доказ о уплати накнаде за регистрацију про-
мене података (2.800,00 динара у случају бла-
говремено поднете, односно 6.000,00 динара у 
случају неблаговремено поднете регистрационе 
пријаве).

На основу одредбе члана 524. и одредбе члана 525. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, 
бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015 и 44/2018), у складу са одредбама оснивачког акта Друштва, 
члан у функцији Скупштине, односно Скупштина на редовној/ванредној/поновљеној седници Друштва 
______________________________ (навести пословно име привредног субјекта над којим се окончава по-
ступак ликвидације) дана ______________. године доноси 

ОДЛУКУ
о покретању поступка ликвидације

Над Друштвом ________________________ (навести пословно име и адресу привредног субјекта над ко-
јим се покреће поступак ликвидације), уписаним у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне ре-
гистре, матични број _______________, ПИБ _____________, са пословним бројем рачуна _______________, 
ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЛИКВИДАЦИЈЕ.

Разрешава се функције директора и законског заступника Друштва _____________________ (навести име 
и презиме директора), ЈМБГ: __________________, из ______________, улица ________________ бр. ____.

За ликвидационог управника Друштва именује се __________________ (навести име и презиме ликви-
дационог управника), ЈМБГ: _________________, из ______________, улица __________________ бр. ____.

Пријаве потраживања достављају се на адресу седишта Друштва:

пословно име: __________________________;

седиште: __________________________ (место, улица и бр.).

Образац 1: Одлука о покретању поступка ликвидације
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Напомена: Поред адресе седишта Друштва, као адреса за пријаву потраживања може да 
се наведе и адреса за пријем поште, уколико привредни субјект има посебну адресу за пријем 
поште која је регистрована у Регистру привредних субјеката.

Позивају се повериоци да пријаве своја потраживања према Друштву најкасније у року од 90 дана од 
дана објављивања огласа о покретању поступка ликвидације на интернет страници Регистра привредних 
субјеката.

Упозоравају се повериоци да ће им потраживања бити преклудирана ако их не пријаве најкасније у року 
од 30 дана од последњег дана објављивања огласа о ликвидацији. 

Ликвидација Друштва почиње даном регистрације одлуке о ликвидацији и објављивањем огласа о по-
кретању ликвидације, у складу са законом о регистрацији.

Ликвидациони управник упутиће свим познатим повериоцима и писано обавештење о покретању ликви-
дације Друштва најкасније у року од 15 дана од дана почетка ликвидације.

Све приспеле пријаве потраживања, као и потраживања познатих поверилаца, Друштво ће евидентирати 
у листу пријављених потраживања и сачинити листу признатих и оспорених потраживања.

Ако поверилац чије је потраживање оспорено не покрене поступак пред надлежним судом у року од 15 
дана од дана пријема обавештења о оспоравању потраживања и у истом року о томе писаним путем обаве-
сти Друштво, то потраживање сматра се преклудираним.

Од дана регистрације ове одлуке Друштво не може да предузима нове послове, већ само послове везане 
за спровођење ликвидације, који обухватају: уновчење имовине, наплату потраживања, исплату поверилаца 
и друге нужне послове.

Позивају се сви дужници Друштва да измире своје обавезе према Друштву.
За време ликвидације Друштва не исплаћује се учешће у добити, односно дивиденде, нити се имовина 

Друштва расподељује члановима Друштва пре исплате свих потраживања поверилаца. 
Ликвидациони управник ће одмах, а најкасније у року од 15 дана од дана доношења ове одлуке поднети 

Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре ову одлуку, уз регистрациону пријаву по-
кретања поступка ликвидације, ради регистрације ликвидације друштва у Регистар.

Ликвидациони управник ће у року од 30 дана од почетка ликвидације саставити почетни ликвидациони 
биланс као ванредни финансијски извештај, у складу са прописима којима се уређују рачуноводство и ре-
визија.

Ликвидациони управник ће најраније 90 дана, а најкасније 150 дана од дана почетка ликвидације састави-
ти почетни ликвидациони извештај, а након доношења одлуке ортака, комплементара, односно Скупштине 
о усвајању истог, предузеће потребне радње за регистрацију почетног ликвидационог извештаја у складу 
са законом о регистрацији. 

Напомена: Ликвидациони управник не може отпочети са плаћањима ради намирења по-
верилаца нити са исплатама члановима Друштва пре регистрације почетног ликвидационог 
извештаја, осим плаћања обавеза из текућег пословања Друштва.

Образложење
________________________________________________________________________________________ 

(навести разлоге због којих се покреће поступак ликвидације над привредним субјектом).
Члан 

________________________________________
(навести име и презиме и потпис)

или
Чланови Друштва 

________________________________________
(навести име и презиме и потпис)

_______________________________________
(навести име и презиме и потпис) 

или
Председник Скупштине:

_________________________________________
(навести име и презиме и потпис)
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Правне последице покретања поступка 
ликвидације

Основна последица ликвидације јесте да се 
мењају циљ и сврха друштва тако да циљ није 
више обављање делатности ради стицања доби-
ти, већ ликвидација имовине друштва, намирење 
поверилаца и подела имовине члановима. Дру-
штво може да предузима само послове везане 
за спровођење ликвидационог поступка који су 
нужни за ликвидацију, а уколико се за време ли-
квидације предузимају нови послови или се чла-
новима исплаћује дивиденда или расподељује 
имовина, привредно друштво и одговорно лице 
чине привредни преступ за који је предвиђена 
новчана казна у висини од 100.000 до 1.000.000 
динара (члан 585. став. 1 тачка 10) Закона). Ликви-
дација утиче на пословну способност привредног 
друштва, па су послови које ликвидациони управ-
ник може да предузима наменски и везани за 
смисао и сврху ликвидације.


Једна од правних последица ликвида-
ције јесте да у току трајања поступка 

ликвидације друштво, ради заштите повери-
лаца, не може да исплаћује дивиденду својим 
члановима нити да дели имовину друштва 
пре намирења свих поверилаца (чл. 528. За-
кона). Исплате и расподеле биле би ништав-
не и чланови би имали обавезу да их врате у 
имовину друштва у ликвидацији. Ипак, када 
је члан друштва у ликвидацији истовремено и 
поверилац тог друштва по било ком правном 
основу, своје потраживање може да остварује 
по принципима и правилима која се примењују 
на све повериоце друштва у ликвидацији.

Још једна последица ликвидације је да заступ-
ницима друштва престаје право на заступање, 
осим у случају када друштво не именује ликвида-
ционог управника, када сви законски заступници 
постају ликвидациони управници друштва (члан 
529. ставови 2. и 3. Закона).

Уз пословно име привредног друштва у по-
ступку ликвидације додаје се ознака „у ликвида-
цији” (члан 22. став 5. Закона).

Друштво у ликвидацији и даље има своје орга-
не управљања који доносе одговарајуће одлуке у 
вези са окончањем поступка ликвидације и бри-
сања друштва из Регистра привредних субјеката, 
а задржава и својство правног лица, али не може 

да мења правну форму нити да учествује у стату-
сној промени.

Покретање ликвидационог поступка не пред-
ставља разлог да се не воде поступци у корист 
или против привредног друштва у ликвидаци-
ји или извршења над друштвом у ликвидацији 
(члан 527. став 1. Закона). Овакав став исказан је 
и у упутству Пореске управе под називом „Ин-
струкција о пријављивању и намирењу пореског 
потраживања од пореских обвезника – привред-
них друштава за које је донета одлука о покрета-
њу поступка ликвидације”. Сагласно наведеном, 
уколико се над пореским обвезником отвори по-
ступак ликвидације, а надлежна организациона 
јединица Пореске управе претходно је покренула 
поступак принудне наплате пореског дуга, иста 
нема обавезу да предметни поступак прекида.

Повериоци друштва које је у ликвидацији 
(као и други овлашћени субјекти) могу да подне-
су предлог за покретање стечајног поступка над 
друштвом у ликвидацији уколико постоје закон-
ски услови за то, односно уколико се утврди да 
не могу да се намире сви повериоци у потпуности 
(члан 527. став 2. Закона).

Ликвидациони управник

Ликвидациони поступак може да води један 
(индивидуални) ликвидациони управник или 
више њих (колективни ликвидациони управник). 
Уколико има више ликвидационих управника, 
правило је да друштво заступају заједно. 

Именовање ликвидационог управника уписује 
се у Регистар привредних субјеката са циљем да 
се трећа лица која су заинтересована упознају са 
наведеним податком.

Ликвидациони управник је одговоран за зако-
нитост рада и пословања друштва у ликвидацији 
(члан 532. став 1. Закона) и има овлашћења која 
су неопходна за вођење и окончање поступка ли-
квидације, а то су да: 
1) врши радње на окончању послова започетих 
пре почетка ликвидације;
2) предузима радње потребне за спровођење ли-
квидације, као што су продаја имовине, исплата 
поверилаца и наплата потраживања;
3) врши друге послове неопходне за спровођење 
ликвидације друштва.

Ликвидациони управник одговара за штету 
коју је причинио члановима друштва и поверио-
цима приликом вршења своје дужности. Обавеза 
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накнаде штете не застарева у року од три године 
од дана брисања друштва из Регистра привред-
них субјеката (члан 544. Закона). Ликвидациони 
управник не одговара за обавезе друштва које је 
престало ликвидацијом и не одговара поверио-
цима и члановима друштва за губитке друштва, 
обавезе или смањење вредности имовине, који 
су настали као резултат савесних и разумних по-
словних одлука у вези са спровођењем поступка 
ликвидације.

Ликвидациони управник може да буде разре-
шен своје дужности одлуком, по поступку и на 
начин на који је именован, без навођења разло-
га, као и што у свако доба може да дâ оставку 
у писменом облику. Именовање, разрешење и 
оставка ликвидационог управника региструју се у 
складу са законом о регистрацији како би трећим 
лицима ови подаци били доступни.

Ликвидациони управник има право на накнаду 
за свој рад, као и на нужне и корисне трошкове 
које је имао у току спровођења поступка ликви-
дације друштва. Висину трошкова и накнаде за 
рад одређују они који су га именовали, а у случају 
спора – суд у ванпарничном поступку.

Обавештавање поверилаца

Оглас о покретању ликвидације објављује се у 
трајању од 90 дана на интернет страници Агенци-
је и садржи нарочито:
1) позив повериоцима да пријаве своја потражи-
вања;
2) адресу седишта друштва, односно адресу за 
пријем поште на коју повериоци достављају при-
јаве потраживања;
3) упозорење да ће потраживања поверилаца 
бити преклудирана ако их повериоци не пријаве 
најкасније у року од 30 дана од дана истека пери-
ода трајања огласа.

Ако друштво током периода трајања огласа о 
покретању ликвидације промени адресу седишта 
или адресу за пријем поште, рок од 90 дана поно-
во почиње да тече од дана регистрације те про-
мене у складу са законом о регистрацији, а све 
до тада приспеле пријаве потраживања сматрају 
се уредно поднетим. Ако друштво током рока за 
пријаву потраживања поверилаца (30 дана након 
истека објаве огласа о покретању ликвидације у 
трајању од 90 дана) промени адресу седишта или 
адресу за пријем поште, тај рок поново почиње 
да тече од дана регистрације поменуте промене 

у складу са законом о регистрацији, а све до тада 
приспеле пријаве потраживања сматрају се уред-
но поднетим.

У складу са чланом 534. Закона ликвидацио-
ни управник је дужан да познатим повериоци-
ма, који по Закону пријављују потраживање, 
упути и писано обавештење о покретању 
ликвидације друштва најкасније у року од 15 
дана од дана почетка ликвидације.

Обавештење о покретању ликвидације дру-
штва, упућено познатим повериоцима, садржи 
нарочито:
1) податак о дану објављивања и периоду трајања 
огласа о покретању ликвидације;
2) адресу седишта друштва, односно адресу за 
пријем поште на коју поверилац доставља прија-
ву потраживања;
3) упозорење да ће потраживање повериоца 
бити преклудирано ако га поверилац не пријави 
најкасније у року од 30 дана од дана истека пе-
риода трајања огласа о покретању ликвидације 
(90 дана).

Ако друштво током периода трајања огласа 
о покретању ликвидације или рока за пријаву 
потраживања поверилаца промени адресу седи-
шта или адресу за пријем поште, ликвидациони 
управник је у обавези да поново упути обавеште-
ње о покретању ликвидације друштва познатим 
повериоцима који до тада нису доставили своје 
пријаве потраживања, и то у року од 15 дана од 
дана регистрације те промене, у складу са зако-
ном о регистрацији.

Повериоци чије је потраживање утврђено из-
вршном исправом и повериоци у вези са чијим 
потраживањем од друштва почне да тече парни-
ца до почетка ликвидације немају обавезу прија-
вљивања потраживања, а њихова потраживања 
сматрају се пријављеним у складу са овим зако-
ном.

Ова обавеза обавештавања поверилаца укљу-
чује и обавезу обавештавања Пореске управе.

Пријављивање потраживања

Пријава потраживања врши се најкасније у 
року од 120 дана од дана објављивања огласа на 
интернет страници Агенције, иначе се после овог 
рока пријаве не узимају у разматрање. Наведени 
рок се продужава, односно поново почиње да 
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тече, у складу са Законом, уколико привредно 
друштво у ликвидацији промени седиште или 
адресу за пријем поште, а све до тада приспеле 
пријаве сматрају се уредно поднетим.

Немају обавезу да пријаве потраживање они 
повериоци чије је потраживање већ утврђено 
извршном исправом, као ни повериоци у вези 
са чијим потраживањем од друштва почне да 
тече парница до почетка ликвидације. Њихова 
потраживања сматрају се пријављеним на време 
и морају да се узму у разматрање од стране ли-
квидационог управника.

Друштво у ликвидацији је у обавези да на 
основу пријава које су приспеле у року сачини ли-
сту пријављених потраживања, са прегледом која 
потраживања нису призната, а која су делимично 
или у целости призната. Повериоцима којима је 
потраживање оспорено доставља се образло-
жење с разлозима оспоравања. При томе, потра-
живања поверилаца која су утврђена извршном 
исправом не могу да се оспоравају. Повериоци 

чија су потраживања оспорена имају право да 
у року од 15 дана од дана пријема обавештења 
о оспоравању потраживања покрену поступак 
пред судом ради утврђивања основаности наве-
дене одлуке. О покретању спора у обавези су да 
писмено обавесте друштво у ликвидацији.

Потраживања настала након покретања 
ликвидације не пријављују се и морају да се 
намире до окончања ликвидације. 

Почетни ликвидациони извештај

Ликвидациони управник саставља почетни 
ликвидациони извештај у року од најраније 90 
дана, а најкасније 150 дана од дана почетка ли-
квидације и у истом року подноси га Скупштини 
на усвајање. Скупштина је дужна да донесе одлу-
ку о усвајању почетног ликвидационог извештаја 
најкасније у року од 30 дана од дана када им је 
поднет на усвајање.

На основу одредбе члана 536. став 5. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 
99/2011 и 83/2014 – др. закон, 5/2015 и 44/2018) члан/чланови у функцији Скупштине, односно Скупштина Дру-
штва _____________________________________ – У ЛИКВИДАЦИЈИ (пословно име привредног друштва), 
из __________________________ (седиште), дана _____________. године у функцији Скупштине доноси/е:

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПОЧЕТНОГ ЛИКВИДАЦИОНОГ ИЗВЕШТАЈА

Усваја се Почетни ликвидациони извештај Привредног друштва _____________________________ – у 
ликвидацији (пословно име привредног друштва) из ________________ (седиште), сачињен од стране ли-
квидационог управника дана _________________ (навести дан сачињавања наведеног извештаја од стране 
ликвидационог управника).

Члан 
________________________________________

(навести име и презиме и потпис)
или

Чланови Друштва 
________________________________________

(навести име и презиме и потпис)
_______________________________________

(навести име и презиме и потпис) 
или

Председник Скупштине:
_________________________________________

(навести име и презиме и потпис

Образац 2: Одлука о усвајању почетног ликвидационог извештаја
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Почетни ликвидациони извештај садржи:
1) листу пријављених потраживања;
2) листу признатих потраживања;
3) листу оспорених потраживања са образложе-
њем оспоравања;
4) податак да ли је имовина друштва довољна за 
намирење свих обавеза друштва, укључујући и 
оспорена потраживања;
5) неопходне радње за спровођење ликвидације;
6) време предвиђено за завршетак ликвидације;

7) друге чињенице од значаја за спровођење ли-
квидације.

Усвојени почетни ликвидациони извештај ре-
гиструје се, у складу са законом о регистрацији, 
у року од 15 дана од дана усвајања.

Ликвидациони управник не може да почне са 
плаћањима ради намирења поверилаца нити са 
исплатама члановима друштва пре регистрације 
почетног ликвидационог извештаја, осим плаћа-
ња обавеза из текућег пословања друштва.

На основу одредбе члана 536. став 3. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 
99/2011 и 83/2014 – др. закон, 5/2015 и 44/2018) ликвидациони управник Друштва ______________________
__________ – у ликвидацији (пословно име привредног друштва), из __________________ (седиште), дана 
_______________. године сачињава:

ПОЧЕТНИ ЛИКВИДАЦИОНИ ИЗВЕШТАЈ

Над Друштвом ___________________________________ – у ликвидацији (пословно име Привредног дру-
штва) (даље: Друштво) из _________________ (седиште), уписаним у Регистар привредних субјеката Аген-
ције за привредне регистре, матични број _________________, ПИБ ______________, са пословним бројем 
рачуна ______________________, одлуком чланова покренут је поступак ликвидације, што је регистровано 
решењем регистратора Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре, број _______ од 
___________. године, а то је датум када је објављен и оглас на интернет страни Агенције, са позивом пове-
риоцима да пријаве своја потраживања на адресу ______________________________________ (навести на 
кога и на коју адресу је наведено да повериоци пријаве своја потраживања).

Ликвидациони управник је саставио почетни ликвидациони биланс и доставио га Агенцији за привредне 
регистре – Регистру финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника, а преду-
зео је и све потребне радње пред надлежним пореским органом за спровођење ликвидационог поступка.

У складу са чланом 536. став 3. Закона о привредним друштвима, ликвидациони управник утврђује сле-
деће:

1. Листу пријављених потраживања: 
_________________________________________________________ (навести листу пријављених потражи-

вања или констатовати да закључно са даном састављања извештаја није било пријављених потраживања).

2. Листу признатих потраживања: 
___________________________________________________________ (навести листу признатих потражи-

вања или констатовати да закључно са даном састављања извештаја није било пријављених потраживања).

3. Листу оспорених потраживања са образложењем оспоравања 
__________________________________________________________ (навести листу оспорених потражива-

ња са образложењем оспоравања или констатовати да закључно са даном састављања извештаја није било 
пријављених односно оспорених потраживања).

4. Имовину Друштва чине: 
____________________________________________________________ (навести листу имовине Друштва).
Наведена имовина довољна је за измирење свих обавеза Друштва.

Образац 3: Почетни ликвидациони извештај
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Обустава ликвидације
У току ликвидације друштво одлуком Скуп-

штине може да обустави ликвидацију и да на-
стави са пословањем. И ова одлука доноси се 
двотрећинском већином од укупног броја гласо-
ва свих чланова, с тим да може да се предвиди и 
мањи број гласова, али не мањи од просте већине 
од укупног броја гласова (члан 211. ст. 2 тачка 3) 
Закона).

Одлука о обустави ликвидације може да се 
донесе само у случају:
● да је друштво намирило у потпуности све пове-
риоце, независно од тога да ли су тим повериоци-
ма потраживања оспорена или призната; 
● под условом да није отказало уговор о раду 
било ком запосленом по основу ликвидације;
● није отпочело са исплатама члановима дру-
штва.

Саставни делови одлуке о обустави ликвида-
ције су:
● именовање законског заступника друштва;
● изјава ликвидационог управника да су сви по-
вериоци намирени у потпуности и да друштво 
није почело са исплатама члановима, а ако дру-
штво има више ликвидационих управника, они 
изјаву дају заједнички (пример изјаве дат је у на-
ставку у обрасцу 5).

Одлука о обустави ликвидације региструје се у 
складу са законом о регистрацији. Уз регистраци-
ону пријаву обуставе поступка ликвидације (оба-
везни подаци + додатак 22) прилажу се и:

● одлука Скупштине о обустави ликвидације,
● доказ о уплати накнаде за регистрацију проме-
не података.

У случају обуставе ликвидације, потражи-
вања поверилаца који нису пријавили своја по-
траживања и поверилаца чија су потраживања 
оспорена, а нису у прописаном року (15 дана од 
пријема обавештења о оспоравању потражива-
ња) покренули поступак пред надлежним судом, 
неће се сматрати преклудираним у смислу овог 
закона.

У другом делу текста биће приказане поједи-
ности у вези са финансијским извештавањем и 
подношењем пореских пријава у случају обуста-
ве поступка ликвидације.

Покретање поступка стечаја због 
презадужености

Ако се из почетног ликвидационог биланса 
или почетног ликвидационог извештаја утврди 
да имовина друштва није довољна за намирење 
свих потраживања поверилаца (презадуженост), 
ликвидациони управник је дужан да надлежном 
суду поднесе предлог за покретање стечаја у 
року од 15 дана од дана састављања почетног ли-
квидационог биланса, односно почетног ликви-
дационог извештаја. У том случају ликвидациони 
управник не може да намири потраживања пове-
рилаца, осим потраживања насталих из текућег 
пословања друштва до дана покретања стечајног 
поступка.

5. Радње неопходне за спровођење ликвидације:

За спровођење поступка ликвидације неопходно је предузети следеће радње: _____________________
__________________________________ (навести оне радње које је још неопходно предузети пре окончања 
поступка ликвидације, као што су нпр. исплата признатих потраживања, израда завршног ликвидационог 
биланса, усвајање почетног ликвидационог извештаја, регистрација усвојеног почетног ликвидационог из-
вештаја и завршног ликвидационог биланса у Агенцији за привредне регистре, подношење пријаве Пореској 
управи, доношење Законом прописаних одлука за окончање поступка ликвидације).

6. Време предвиђено за завршетак ликвидације: 
___________________________________ (овде навести предвиђено време за завршетак поступка ликви-

дације, нпр. да ће се ликвидација окончати по истеку 30 дана од дана регистрације овог извештаја).
Почетни ликвидациони извештај подноси се Скупштини Друштва на усвајање, а по доношењу одлуке о 

његовом усвајању биће достављен Регистру привредних субјеката ради регистрације у року од 15 дана од 
дана усвајања.

Ликвидациони управник
___________________________

(навести име и презиме потписника)
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Окончање ликвидације
Ликвидација се окончава доношењем одлуке 

о окончању ликвидације. Дакле, након исплате 
поверилаца ликвидациони управник саставља:
1) завршни ликвидациони биланс;
2) извештај о спроведеној ликвидацији;
3) писану изјаву да је упутио обавештење свим 

познатим повериоцима, као и да су све обавезе 
друштва по основу пријављених потраживања и 
потраживања која се сматрају пријављеним из-
мирене у потпуности и да се против друштва не 
воде други поступци;
4) предлог одлуке о расподели ликвидационог 
остатка друштва.

Образац 4: Извештај о спроведеној ликвидацији

На основу одредбе члана 540. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 
83/2014 – др. закон, 5/2015 и 44/2018) ликвидациони управник Друштва ___________________________ (по-
словно име привредног друштва), __________________ (седиште), дана _______________. године сачињава:

ИЗВЕШТАЈ
о спроведеном поступку ликвидације

Над Друштвом ___________________________ д. о. о. (пословно име привредног друштва – даље: Дру-
штво), ___________________ (седиште), улица и број ______________________, уписаним у Регистар при-
вредних субјеката Агенције за привредне регистре, матични број ______________, ПИБ ______________, 
са пословним бројем рачуна ________________, одлуком чланова покренут је поступак ликвидације, што 
је регистровано решењем регистратора Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре, 
број ________ од _____________. године, при чему је то и датум када је објављен оглас на интернет страни 
Агенције, са позивом повериоцима да пријаве своја потраживања на _________________________ (навести 
на кога и адресу која је наведена као она на коју повериоци треба да пријаве своја потраживања).

Од дана регистрације одлуке о покретању поступка ликвидације Друштво није предузимало нове по-
слове, већ само послове везане за спровођење ликвидације, који обухватају: уновчење имовине, наплату 
потраживања и друге нужне послове.

Ликвидациони управник је саставио почетни ликвидациони биланс, почетни ликвидациони извештај и 
предузео све потребне радње пред надлежним пореским органом за спровођење и окончање ликвидацио-
ног поступка, укључујући и брисање Привредног друштва из евиденције обвезника ПДВ-а.

Сачињени су и завршни финансијски извештаји Привредног друштва са стањем на дан који претходи дану 
закључења поступка ликвидације.

У поступку ликвидације није било пријава потраживања од стране непознатих поверилаца, а Друштво пре 
отпочињања поступка ликвидације није имало познате повериоце, односно ликвидациони управник утвр-
ђује да на дан сачињавања овог извештаја Привредно друштво нема неизмирених потраживања, односно 
дуговања, као и да се против Друштва не воде други поступци.

Ако постоји ликвидациони остатак: Ликвидациони остатак расподељује се његовом једином оснивачу 
_____ _________________ из __________________ (адреса), ЈМБГ _______________, који ће по спроведеном 
брисању Привредног друштва из Регистра привредних субјеката бити једини власник преостале имовине.

Ако не постоји ликвидациони остатак: Нема ликвидационог остатка.

Напомена: Имовина Друштва у ликвидацији која преостане после измирења свих обавеза Друштва 
(ликвидациони остатак) расподељује се члановима Друштва у складу са Одлуком о расподели ликви-
дационог остатка Друштва и одредбом члана 541. став 2. Закона о привредним друштвима. У случају 
спора између чланова Друштва у вези са расподелом ликвидационог остатка, ликвидациони управник 
одлаже ту расподелу до правоснажног окончања спора. Уколико се након брисања Друштва из Реги-
стра јави потреба за предузимањем одређених радњи у погледу имовине Друштва престалог бриса-
њем или других радњи које је требало предузети током ликвидације, заинтересовано лице може да 
тражи да надлежни суд одреди ликвидационог управника са овлашћењима за предузимање тих радњи.

 Ликвидациони управник
_______________________

(име и презиме, потпис)
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Скупштина усваја ове документе и доноси 
одлуку о окончању ликвидације. Одлука о окон-
чању ликвидације доноси се двотрећинском ве-
ћином од укупног броја гласова свих чланова, с 
тим да може да се предвиди и мањи број гласова, 
али не мањи од просте већине од укупног броја 
гласова (члан 211. ст. 2. тачка 3) Закона). Ако Скуп-
штина не донесу одлуку о усвајању докумената 
(Извештај о спроведеној ликвидацији, Изјава ли-
квидационог управника да је упутио обавештење 
свим познатим повериоцима и да су све обавезе 
друштва по основу пријављених потраживања и 
потраживања која се сматрају пријављеним из-
мирене у потпуности и да се против друштва не 
воде други поступци и Предлог одлуке о распо-
дели ликвидационог остатка друштва) у року од 
60 дана од дана подношења истих на усвајање 
од стране ликвидационог управника, ту одлуку 
може да замени писана изјава ликвидационог 
управника о неусвајању поменутих докумената.

Друштво не може да донесе одлуку о оконча-
њу ликвидације пре правоснажног окончања свих 

поступака који за правну последицу могу да имају 
било какву обавезу друштва и измирења свих тих 
обавеза.


Ликвидациони управник не може да 
поднесе пријаву за брисање друштва 

ако претходно није протекао рок од 120 дана 
од дана објаве огласа и ако није регистрован 
почетни ликвидациони извештај.

Пословне књиге и документа друштва које је 
брисано услед окончања ликвидације чувају се 
тако да буду доступни на територији Републике 
Србије у складу са прописима којима се уређује 
архивска грађа, а име и адреса лица коме су по-
словне књиге и документа поверени на чување 
региструју се у складу са законом о регистраци-
ји. Одлуку о чувању документације треба да до-
несе Скупштина друштва, а ако је не донесе, исту 
може да замени и писана изјава ликвидационог 
управника о имену и адреси тог лица.

На основу одредбе члана 540. став 1. тачка 3) Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 
99/2011 и 83/2014 – др. закон, 5/2015 и 44/2018) ликвидациони управник Друштва ________________________ 
(навести пословно име привредног субјекта над којим се окончава поступак ликвидације) дана ___________. 
године даје следећу

ИЗЈАВУ

Над Друштвом ____________________________________ (навести пословно име и адресу привредног су-
бјекта над којим се окончава поступак ликвидације), уписаним у Регистар привредних субјеката Агенције за 
привредне регистре, матични број _______________, покренут је поступак ликвидације дана _____________. 
године (навести дан објаве огласа о ликвидацији – дан доношења решења).

Истог дана објављен је оглас о покретању поступка ликвидације свим повериоцима Друштва преко ин-
тернет стране Агенције за привредне регистре – Регистра привредних субјеката, а ликвидациони управник 
је, у складу са одредбом члана 543. Закона о привредним друштвима, упутио обавештење свим познатим 
повериоцима.

Ликвидациони управник изјављује да су све обавезе Друштва намирене и да се против Друштва не воде 
други поступци.

(Напомена: Одредбом члана 544. став 1. Закона о привредним друштвима прописано је да ли-
квидациони управник одговара за штету коју причини у вршењу своје дужности члановима 
друштва и повериоцима друштва.)

Ликвидациони управник
_____________________________

(име и презиме, потпис)

Завршни ликвидациони биланс саставља се и региструје, у складу са прописима којима се уређује 
рачуноводство и ревизија, као ванредни финансијски извештај.

Образац 5: Изјава ликвидационог управника
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Ако је након брисања друштва из Регистра 
потребно предузети одређене радње у погледу 
имовине друштва престалог брисањем или дру-
ге радње које је требало предузети током ликви-
дације, заинтересовано лице може да тражи да 
надлежни суд у ванпарничном поступку одреди 
ликвидационог управника са овлашћењем за пре-
дузимање тих радњи.

По окончању ликвидације друштво се брише 
из Регистра привредних субјеката у складу са за-
коном о регистрацији. Уз регистрациону пријаву 

брисања из Регистра, након окончања поступка 
ликвидације прилажу се и:
● одлука Скупштине друштва о окончању поступ-
ка ликвидације,
● извештај ликвидационог управника о спрове-
деној ликвидацији,
● изјава ликвидационог управника да су све 
обавезе друштва по основу пријављених потра-
живања измирене у потпуности и да се против 
друштва не воде други поступци,

Образац 6: Одлука о чувању књига и докумената

На основу одредбе члана 543. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011 и 
83/2014 – др. закон, 5/2015 и 44/2018) члан у функцији Скупштине, односно Скупштина на редовној, ванредној, 
поновљеној седници Друштва __________________________ (навести пословно име привредног субјекта 
над којим се окончава поступак ликвидације) дана _____________. године доноси

ОДЛУКУ
о чувању пословних књига и докумената привредног друштва које је престало ликвидацијом

Над Друштвом ___________________________________ (навести пословно име и адресу привредног 
субјекта над којим је окончан поступак ликвидације), уписаним у Регистар привредних субјеката Агенције 
за привредне регистре, матични број _______________, ПИБ _____________, са пословним бројем рачу-
на ______________, покренут је поступак ликвидације дана _____________. године и исти је окончан дана 
_____________. године.

С обзиром на то да је одредбом члана 543. став 4. Закона о привредним друштвима предвиђено да се 
пословне књиге и документа привредног друштва које је брисано услед окончања ликвидације чувају тако 
да буду доступни на територији Републике Србије у складу са прописима којима се уређује архивска гра-
ђа, а да се име и адреса лица које мора да има пребивалиште, односно седиште на територији Републике 
Србије, при чему су му пословне књиге и документа поверени на чување, региструју у складу са законом о 
регистрацији, то чланови Друштва доносе одлуку да се целокупна документација привредног друштва које 
је престало да постоји по спроведеном поступку ликвидације поверава на чување: _____________________ 
_____________________________________________________________________________________________

(навести име и презиме, ЈМБГ, као и адресу лица којем се пословне књиге и документа привредног друштва које је 
престало ликвидацијом поверавају на чување).

Напомена: Ако одлуку о имену и адреси лица коме је документација поверена на чување не донесу чланови 
Друштва, ту одлуку може да замени и писана изјава ликвидационог управника о имену и адреси тог лица.

Члан
_______________________________________

(име и презиме, потпис)
или

Чланови Друштва
_______________________________________

(име и презиме, потпис)
_______________________________________

(име и презиме, потпис)
или

Председник Скупштине:
_______________________________________

(име и презиме, потпис)
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● одлука о подели ликвидационог остатка дру-
штва,
● одлука друштва о лицу коме се пословне књи-
ге и документа поверавају на чување или изјава 
ликвидационог управника о имену и адреси тог 
лица,
● доказ о престанку пореских обавеза издат од 
стране надлежног пореског органа, који није ста-
рији од пет дана у моменту подношења захтева 
за брисање из Регистра, на основу одредбе члана 
29. став 7. Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији,
● потврда да је привредни субјект брисан из Ре-
гистра евидентираних ПДВ обвезника или изјава 
ликвидационог управника да привредни субјект 
није регистровани обвезник ПДВ-а,
● решење надлежне пореске управе о одузима-
њу овлашћења за обављање мењачких послова 
(важи само за привредне субјекте који су обавља-
ли делатност мењачница),
● доказ о уплати накнаде за брисање привредног 
субјекта (3.000,00 динара). 

Даном окончања поступка ликвидације 
сматра се дан наведен у решењу о окончању 
поступка ликвидације, које издаје Агенција.

Расподела ликвидационог остатка
Имовина друштва у ликвидацији која прео-

стане после измирења свих обавеза друштва 
(ликвидациони остатак) расподељује се члано-
вима друштва у складу са одлуком о расподели 
ликвидационог остатка. Ако оснивачким актом, 
односно статутом или једногласном одлуком 
Скупштине није другачије одређено, расподела 
ликвидационог остатка врши се члановима дру-
штва с ограниченом одговорношћу сразмерно 
њиховим уделима у друштву.

У случају спора између чланова друштва у вези 
са расподелом ликвидационог остатка, ликвида-
циони управник одлаже ту расподелу до право-
снажног окончања спора.

У складу са чланом 35. Закона о порезу на до-
бит правних лица („Сл. гласник РС”, бр. 25/2001… 
95/2018 – даље: ЗПДПЛ), ликвидациони остатак 
изнад вредности уложеног капитала који се рас-
подељује члановима друштва над којим је окон-
чан поступак ликвидације сматра се дивидендом. 

У наставку текста биће дат осврт на порески 
аспект расподеле ликвидационог остатка, а об-
рачун и рачуноводствено евидентирање исплате 
дивиденде детаљније су обрађени у броју 3/2019, 
стр. 179.

Образац 7: Одлука о расподели ликвидационог остатка

На основу одредбе члана 541. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011 
и 83/2014 – др. закон, 5/2015 и 44/2018) члан/чланови у функцији Скупштине, односно Скупштина Друштва 
_____________ __________________ (навести пословно име привредног субјекта над којим се окончава 
поступак ликвидације) дана ____________. године доноси/е

ОДЛУКУ
о расподели ликвидационог остатка

Над Друштвом __________________________________ (пословно име и адреса привредног субјекта над 
којим се окончава поступак ликвидације), уписаним у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне 
регистре, матични број ______________, покренут је поступак ликвидације дана ___________. године (наве-
сти дан објаве огласа о ликвидацији – дан доношења решења).

Како у току поступка ликвидације није било пријављених потраживања, односно како су сва пријављена 
потраживања намирена, након чега је у имовини Друштва преостало __________________ (навести имовину 
Друштва која је преостала након намирења поверилаца), то Скупштина доноси одлуку да се ликвидациони 
остатак расподељује његовим оснивачима сразмерно њиховим уделима у Друштву / ако је реч о једночла-
ном друштву, његовом једином оснивачу ______________________ из ________________________ (адреса), 
ЈМБГ _________________, који ће по спроведеном брисању привредног друштва из Регистра привредних 
субјеката бити једини власник преостале имовине. 

(Напомена: У случају вишечланог друштва, ликвидациони остатак може да се расподели 
члановима сразмерно њиховим уделима или на други начин, у зависности од воље чланова.)
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Извештавање друштва са ограниченом одговорношћу у ликвидацији

Од покретања ликвидације до њеног окончања обавезно је сачињавање и подношење извештаја 
који су директно везани за поступак ликвидације, као и финансијских извештаја и пореског биланса, 
који су приказани у табели 1.

Табела 1: Обавезни извештаји од покретања до окончања ликвидације

Назив Рок Рок се рачуна од Напомена:

Регистрациона 
пријава Агенцији 15 дана дана доношења Одлуке о 

ликвидацији
Пријава потраживања 120 дана

датума решења о 
покретању ликвидације

Индивидуално 
обавештавање 
познатих поверилаца

15 дана

Почетни 
ликвидациони биланс 

за састављање = 
30 дана

Ванредни финансијски извештај – доставља се 
Агенцији.
Биланс стања: на дан који претходи датуму 
регистрације почетка ликвидације.
Биланс успеха: од 1. 1. до дана који претходи 
датуму регистрације почетка ликвидације.

за достављање 
Агенцији = 60 дана

дана који претходи датуму 
решења о покретању 
ликвидације

Пореска пријава и 
порески биланс 60 дана

дана који претходи датуму 
регистрације почетка 
ликвидације

Почетни 
ликвидациони 
извештај

за састављање = 
90–150 дана

датума регистрације 
почетка ликвидације

Доставља се Агенцији (региструје се)за усвајање = 30 
дана

дана подношења 
Скупштини на усвајање

за регистрацију у 
Агенцији = 15 дана дана усвајања

Годишњи финансијски 
извештаји

за достављање Агенцији до 30. 6. наредне 
године

Састављају се у случају када ликвидација није 
окончана у истој години у којој је започета.
Редовни финансијски извештаји – доставља се 
Агенцији.
Саставља се на дан 31. 12, односно за период 
од 1. 1. до 31. 12. (као да није покренута 
ликвидација у току године).

Пореска пријава и 
порески биланс 180 дана од 31. 12.

Састављају се у случају када ликвидација није 
окончана у истој години у којој је започета.
Саставља се за период од покретања 
ликвидације до 31. 12. 

Члан
____________________________________

(име и презиме, потпис)
или

Чланови Друштва
________________________________________

(име и презиме, потпис)
_______________________________________

(име и презиме, потпис)
или

Председник Скупштине:
_________________________________________

(име и презиме, потпис)
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Назив Рок Рок се рачуна од Напомена:

Годишњи 
ликвидациони 
извештај

за усвајање = 6 месеци од 31. 12.
Доставља се Агенцији (региструје се).за регистрацију у 

Агенцији = 15 дана од дана усвајања

Завршни 
ликвидациони биланс

за достављање 
Агенцији = 60 дана од дана састављања

Ванредни финансијски извештај – доставља се 
Агенцији.
Биланс стања: на дан који претходи датуму 
решења Агенције о окончању поступка 
ликвидације.
Биланс успеха: од 1. 1. до дана који претходи 
датуму решења Агенције о окончању поступка 
ликвидације.
Не предаје се Агенцији уз регистрациону 
пријаву брисања.

Пореска пријава и 
порески биланс 60 дана датума регистрације 

окончања ликвидације

Саставља се за период од дана покретања до 
дана окончања ликвидације, ако је ликвидација 
започета и окончана у истој години.
У случају да није била окончана у истој години, 
него је настављена у следећој години, саставља 
се за период од 1. 1. до дана окончања 
ликвидације.

Извештај 
ликвидационог 
управника о 
спроведеној 
ликвидацији 

Након исплате 
поверилаца

Предаје се Агенцији као прилог уз 
регистрациону пријаву брисања 

Одлука о окончању 
ликвидације
Регистрациона 
пријава брисања 15 дана од дана усвајања одлуке о 

окончању ликвидације

 
Слика 1: Упоредни приказ датума и периода за састављање финансијских извештаја и пореског биланса

Почетни ликвидациони биланс и пореска 
пријава

Закључно са даном који претходи датуму 
решења о покретању ликвидације ликвидаци-
они управник сачињава почетни ликвидациони 
биланс на основу кога се отвара главна књига 
предузећа у ликвидацији. Циљ почетног ликвида-
ционог биланса је да прикаже имовински положај 
предузећа под претпоставком планиране прода-
је укупне имовине. Њиме се утврђује могућност 
измирења свих дугова из процењене наплативе 
вредности имовине и обрачунава могућност ис-
плате сопственог капитала. 

Дакле, почетни ликвидациони биланс треба да 
покаже могу ли се измирити све обавезе прода-
јом (уновчењем) имовине. Ако почетни ликвида-
циони биланс покаже да наплатива имовина није 
довољна за исплату свих обавеза, ликвидатор је 
дужан да прекине процес ликвидације и да затра-
жи покретање стечајног поступка над друштвом.

Почетни ликвидациони биланс спада у ван-
редне финансијске извештаје. Сви обвезници 
састављају ванредне финансијске извештаје на 
следећим обрасцима: 
● Биланс стања и 
● Биланс успеха. 
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Приликом попуњавања ванредних финансиј-
ских извештаја увек се попуњавају и подаци за 
текућу и подаци за претходну пословну годину, 
осим ако је у истој пословној години правно лице 
основано и над њим покренут поступак ликвида-
ције. Без обзира на то што исказивање података 
за претходну годину у почетном ликвидационом 
извештају нема никакав упоредни или аналити-
чки значај, а имајући у виду и да се исти доста-
вља искључиво у електронској форми, обвезници 
треба да поступе у складу са правилом које је 
постављено у оквиру посебног информационог 
система Агенције преко којег се финансијски из-
вештај доставља.

У складу са чланом 33. став 4. Закона о рачуно-
водству („Сл. гласник РС”, бр. 62/2013 и 30/2018), 
правна лица, односно предузетници који саста-
вљају ванредне финансијске извештаје дужни су 
да их доставе Агенцији ради јавног објављивања 
у року од 60 дана од дана на који се ти извештаји 
састављају. 

Накнада за обраду и јавно објављивање ван-
редних финансијских извештаја прописана је 
Одлуком о накнадама за послове регистрације и 
друге услуге које пружа Агенција за привредне 
регистре („Сл. гласник РС”, бр. 119/2013, 138/2014, 
45/2015, 106/2015 и 32/2016) и износи 500 динара. 

Вредновање имовине и обавеза друштва у 
почетном ликвидационом билансу

Почетни ликвидациони биланс треба да се 
сачини на бази поновне процене јер пројектује 
очекивану уновчиву вредност имовине, па ће 
показати да ли обавезе могу или не могу да се 
исплате, односно ако обавезе не могу да се ис-
плате, ликвидациони управник прекида посту-
пак ликвидације и захтева покретање стечајног 
поступка.


Приликом покретања ликвидације 
имовину друштва у ликвидацији у по-

четном ликвидационом билансу чине упи-
сани а неуплаћени капитал, нематеријална 
имовина, некретнине, постројења и опрема, 
биолошка средства, дугорочни финансијски 
пласмани, дугорочна потраживања, залихе, 
стална средства намењена продаји, крат-
корочна потраживања и пласмани, новчана 
средства вреднована у висини очекиваног 
уновчења.

На дан отварања, односно закључења по-
ступка ликвидације правно лице има обавезу 
вршења пописа у складу са чланом 17. Закона о 
рачуноводству и чланом 3. Правилника о начину 
и роковима вршења пописа и усклађивања књи-
говодственог стања са стварним стањем („Сл. 
гласник РС”, бр. 118/2013 и 137/2014). 

Стална имовина за коју је донета одлука о 
продаји или план продаје ради измирења оба-
веза према повериоцима вреднује се применом 
МСФИ 5 – Стална имовина која се држи за про-
дају и престанак пословања. Значи, друштва која 
примењују пуне стандарде (МРС односно МСФИ), 
сталну имовину, као имовину која се држи за про-
дају јер њена књиговодствена вредност може да 
се поврати превасходно продајном трансакци-
јом, а не даљим коришћењем, рекласификују са 
рачуна групе 0 на одговарајуће рачуне групе 14 
– Стална средства намењена продаји, уколико су 
испуњени услови прописани МСФИ 5. 

Да би средство било класификовано као стал-
но средство намењено продаји потребно је да 
буду испуњени следећи услови: 
● средство мора бити доступно за продају у свом 
тренутном стању; 
● продаја средства мора бити вероватна у року 
од једне године од дана признавања као сред-
ства намењеног продаји; 
● средство треба да има књиговодствену вред-
ност. 

Када друштво рекласификује сталну имовину 
на сталну имовину намењену продаји, онда пре-
стаје да спроводи обрачун амортизације. 

С друге стране, стална средства намењена 
продаји нису предмет посебног разматрања од 
стране МСФИ за МСП. У одељку 17 МСФИ за МСП, 
у параграфу 17.26 поменуте су некретнине које се 
држе за продају: У параграфу 27.9(ф) наводи се да 
план да се средство отуђи пре очекиваног дату-
ма представља назнаку умањења вредности која 
узрокује израчунавање надокнадиве вредности 
средства за сврхе одређивања да ли је средству 
умањена вредност.

Такође, Правилник о начину признавања, 
вредновања, презентације и обелодањивања 
позиција у појединачним финансијским извешта-
јима микро и других правних лица („Сл. гласник 
РС”, бр. 118/2013 и 95/2014 – даље: Правилник за 
микро и друга правна лица) не прописује рекла-
сификацију сталне имовине из употребе на конта 
имовине намењене продаји.
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Наведено упућује на то да се, у случају по-
стојања плана за отуђење сталне имовине, не 
спроводи њено рекласификовање на обртну 
имовину, односно залихе, као сталну имовину 
намењену продаји, већ се врши њено обезвре-
ђење у оквиру ставке на којој је исказана. Дру-
гим речима: мала и средња правна лица (као 
и микро правна лица и предузетници) која 
користе МСФИ за МСП, односно Правилник 
за микро и друга правна лица, немају обаве-
зу рекласификације сталних средстава за која 
постоји намера руководства да буду отуђена у 
року од 12 месеци са групе 01 – Нематеријална 
имовина или 02 – Некретнине, постројења и 
опрема на групу 14 – Стална средства намење-
на продаји, нити постоји обавеза обуставља-
ња обрачуна амортизације за стална средства 
намењена продаји од тог датума. 

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

Правилник о Контном оквиру и садржини ра-
чуна у Контном оквиру за привредна друштва, 
задруге и предузетнике („Сл. гласник РС”, бр. 
95/2014 – даље: Правилник о контном оквиру) 
предвиђа групу рачуна 14 за обухватање сталних 
средстава намењених продаји. Правна лица која 
су се определила за примену МСФИ за МСП, књи-
жења на рачунима групе 14 могу да врше једино 
када су у питању стална средства која су купљена 
или на други начин прибављена и то искључиво 
ради продаје.

Приликом отварања поступка ликвидације 
и процене наплативости потраживања, за по-
траживања за која се процени да су ненаплати-
ва потребно је извршити индиректну исправку 
вредности. 

Приликом састављања почетног ликвидаци-
оног биланса треба оприходовати обавезе које 
су застареле у складу са роковима застарелости, 
који су прописани релевантним одредбама Зако-
на о облигационим односима. 

Одложена пореска средства и обавезе укида-
ју се на терет, односно у корист рачуна 722 – Од-
ложени порески расходи и приходи периода, јер 
више нема основа за њихово признавање. 

Ревалоризационе резерве, признате по осно-
ву процене фер вредности имовине у складу са 
усвојеном рачуноводственом политиком и МРС/
МСФИ, преносе се (искњижавају) на нераспоре-
ђену добит приликом отуђења, осим уколико се 
ревалоризационе резерве не искористе, одно-
сно укину књижењем обезвређења или током 
амортизовања средстава. Обезвређење имови-
не приликом састављања почетног ликвидацио-
ног биланса у том случају евидентира се на терет 
ревалоризационих резерви до висине располо-
живог износа, а разлика на терет одговарајућих 
рачуна групе 58 – Расходи по основу обезвређе-
ња имовине која се вреднују по фер вредности 
кроз биланс успеха. 

Резервисања призната у складу са МРС 37 – Ре-
зервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална 
имовина, као обавезе за покриће трошкова и ри-
зика проистеклих из претходног пословања који 
ће се појавити у наредним годинама, укидају се 
у корист рачуна 678 – Приходи од укидања ду-
горочних и краткорочних резервисања, јер више 
нема основа за њихово признавање. 

Дугорочне обавезе по основу кредита, лизин-
га и остале дугорочне обавезе потребно је рекла-
сификовати на краткорочне, имајући у виду да 
отварањем поступка ликвидације исте доспевају 
у року од године дана јер сам поступак ликвида-
ције треба да се оконча у том периоду. 

Почетни порески биланс
У складу са чланом 34. став 1. Закона о поре-

зу на добит правних лица („Сл. гласник РС”, бр. 
25/2001… 95/2018 – даље: ЗПДПЛ), добит обвезни-
ка у поступку ликвидације опорезује се у складу 
са тим законом. Значи, друштва у ликвидацији 
утврђују порез на добит суштински на исти начин 
на који тај порез утврђују остали обвезници поре-
за на добит. Другим речима, обвезници у ликви-
дацији приликом утврђивања опорезиве добити 
полазе од пословне добити утврђене у билансу 
успеха, коју даље коригују у пореском билансу у 
складу са општим правилима прописаним одред-
бама ЗПДПЛ-а. 

Ипак, овакав порески третман друштава у 
ликвидацији примењује се на све ликвидационе 
поступке који су покренути почев од 26. 12. 2014. 
године. Она друштва која су отпочела поступак 
ликвидације пре 26. 12. 2014. године, а из неког 
разлога још увек га нису окончала, утврђују порез 
на добит као позитивну разлику имовине са краја 
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и са почетка периода за који се подноси пореска 
пријава и порески биланс, али ови поступци неће 
бити предмет разматрања у наставку текста.


Обвезник у поступку ликвидације под-
носи пореску пријаву и порески биланс 

у року од 60 дана од дана покретања поступка 
ликвидације са стањем на дан који претходи 
дану покретања ликвидације. Значи, Пореској 
управи се електронским путем, а у наведе-
ном року доставља порески биланс и пореска 
пријава за период од 1. јануара до дана који 
претходи дану покретања ликвидације. По-
рески биланс се саставља у складу са општим 
правилима из ЗПДПЛа, усклађивањем добити 
исказане у почетном ликвидационом билансу. 

То значи да обвезник приликом састављања 
почетног ликвидационог пореског биланса:
● обрачунава пореску амортизацију, 
● утврђује пореске капиталне добитке и губитке, 
● има право да опорезиву добит умањи за износ 
губитака из ранијих пореских периода, 
● има право да користи капиталне губитке из ра-
нијих година за умањење капиталних добитака 
исказаних у почетном пореском билансу, 
● има право да користи право на порески кредит 
за умањење обрачунатог пореза, 
● има обавезе по основу трансферних цена итд. 

Пореска амортизација за основна средства 
разврстана у групе од II до V, која су набављена 
пре 1. 1. 2019. године, обрачунава се на обрасцу 
ОА за период целе пословне године. С обзиром 
на то да није предвиђено утврђивање амортиза-
ције сразмерно са временом за који се аморти-
зација обрачунава, расход пореске амортизације 
може да се обрачуна и искаже у пореском билан-
су само у једном обрачунском периоду у току 
календарске године. Пошто се у случају ликви-
дације у једној години састављају два пореска 
биланса (приликом покретања и приликом окон-
чања, односно приликом покретања ликвидације 
и на крају године ако ликвидација није окончана 
до краја године), пореска амортизација за основ-
на средства разврстана у групе од II до V, која су 
набављена пре 1. 1. 2019. године, обрачунава се 
и исказује у првом пореском билансу, а у наред-
ном се не обрачунава. У вези са тим издвајамо 
из Мишљења Министарства финансија бр. 430-
00-43/2017-04 од 14. 3. 2017. следеће: Међутим, 
напомињемо да расход амортизације, по основу 

сталних средстава разврстаних у групе II–V (у 
складу са чланом 10. Закона), обвезник може об-
рачунати и исказати само у једном обрачунском 
периоду (у току календарске године) за који под-
носи пореску пријаву и порески биланс. Пореска 
амортизација за основна средства разврстана у 
I групу, односно у групе од II до V, за средства 
набављена након 1. 1. 2019. године обрачунава 
се за период од 1. јануара до дана који претходи 
дану отварања ликвидације, применом пропор-
ционалне методе на набавну вредност, у складу 
са чланом 10б. став 4. ЗПДПЛ-а. Пореска аморти-
зација нематеријалних средстава стечених након 
1. 1. 2019. године признаје се као расход у износу 
рачуноводствене амортизације, у складу са чла-
ном 10б. став 8. ЗПДПЛ-а.

Расходи по основу свођења вредности имови-
не на вредност очекиваног уновчења, који пред-
стављају обезвређење те имовине, не признају 
се у пореске сврхе у почетном ликвидационом 
билансу (јер имовина у том периоду није била и 
отуђена, него само обезвређена), а податак о из-
носу обезвређења приказује се на редном броју 35 
обрасца ПБ 1. У супротном случају, ако је приликом 
процене вредности очекиваног уновчења дошло 
до евидентирања прихода по основу усклађивања 
вредности, тај приход улази у пореске приходе и 
по овом основу нема корекција у обрасцу ПБ 1.

Приходи од укинутих дугорочних резервиса-
ња, изузев за резервисања по основу гарантног 
рока, обнављање природних богатстава и задр-
жане кауције и депозита, не повећавају исказану 
добит у пореском билансу, односно коригују се 
на редном броју 45 обрасца ПБ 1. За укинута ре-
зервисања по основу гарантног рока, обнављање 
природних богатстава и задржане кауције и де-
позита не врше се корекције у пореском билансу, 
односно тај приход улази у пореске приходе.

У пореској пријави која се подноси на основу 
покретања ликвидације:
● у поље 1.1 (Врста пријаве) ПДП обрасца уноси се 
ознака 3 – за пријаву која се подноси за утврђи-
вање коначне обавезе у току пореског периода 
у случају престанка обављања делатности, укљу-
чујући и статусну промену која има за последи-
цу престанак обављања делатности, поступка 
ликвидације, поступка стечаја, као и промене 
пореског периода на основу решења надлежног 
пореског органа донетог по претходној сагла-
сности министра финансија, односно гувернера 
Народне банке Србије;
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● у поље 1.1.а (Основ) уноси се ознака 41 – за отва-
рање поступка ликвидације;
● у поље 1.2 (Порески период) уносе се 1. јануар и 
дан који претходи дану покретања ликвидације. 

У део 5. обрасца ПДП уноси се пореска осно-
вица, пореска стопа и износ обрачунатог пореза 
(поља 5.1, 5.2 и 5.3). С обзиром на то да обвезник 
који подноси пореску пријаву и порески биланс 
на основу покретања ликвидације има право на 
пореске подстицаје у складу са ЗПДПЛ-ом, при-
ликом састављања пореске пријаве уносе се и 
подаци у поља 5.4.1–5.4.7. 

Такође, обвезник попуњава и део 8а обрасца 
ПДП (Отварање ликвидације). 

ëОбвезници у ликвидацији у току тра-
јања ликвидације нису дужни да пла-

ћају аконтације пореза на добит, у складу са 
чланом 67. став 1. ЗПДПЛа. Дакле, приликом 
попуњавања обрасца ПДП обвезници у ликви-
дацији не попуњавају део 6 (Подаци од значаја 
за утврђивање висине аконтације).

Пример: Почетни ликвидациони биланс

Скупштина друштва „Последњи трзај” д. о. о. 
донела је одлуку о ликвидацији друштва 20. фебру-
ара 2019. године. Решење Агенције о покретању 
ликвидације донето је дана 1. марта 2019. године. 

Последњи трзај саставља ванредни финансиј-
ски извештај са стањем на дан 28. фебруар 2019. 
године и примењује МСФИ за МСП.

Књиговодствена вредност имовине, капитала 
и обавеза друштва пре пописа и утврђивања на-
плативе вредности имовине јесте:
● нематеријална имовина: 61.000 динара,
● пословни простор: 9.500.000 динара,
● дугорочни зајам дат предузећу Грр д. о. о.: 
250.000 динара,
● залихе робе: 1.519.000 динара,
● потраживања од купаца: 5.000.000 динара,
● краткорочна позајмица дата предузећу Мрр: 
550.000 динара,
● готовина: 1.100.000 динара,
● порез на додату вредност: 1.750.000 динара.

Капитал друштва износи 7.300.000 динара, од 
чега је основни капитал 7.400.000 динара, рева-
лоризационе резерве 1.900.000 динара, а губи-
так претходног периода 2.000.000 динара.

Књиговодствена вредност обавеза је следећа:
● резервисања за отпремнине: 180.000 динара,

● дугорочни кредит у земљи: 5.000.000 динара,
● обавезе по основу лизинга: 600.000 динара,
● краткорочне финансијске обавезе: 2.100.000 
динара,
● обавезе према добављачима: 2.000.000 динара,
● обавезе за камате по примљеним кредитима: 
350.000 динара,
● обавеза за учешће у добитку: 200.000 динара,
● обавезе по основу ПДВ-а: 2.000.000 динара.

На основу пописа имовине и обавеза и проце-
не наплативости имовине извршена су књижења 
која следе.
1) Извршена је процена вредности нематеријалне 
имовине и некретнина, постројења и опреме. 

Нематеријална имовина обезвређена је у пот-
пуности.

Некретнина друштва процењена је у вредно-
сти од 7.000.000 динара, па се спроводи обезвре-
ђење у висини од 2.500.000 динара. Притом се 
прво врши укидање ревалоризованих резерви 
које су признате по основу вредновања некрет-
нина (1.900.000 динара).

Напомена: Уколико би предузеће примењивало 
пуне МСФИ, извршило би рекласификацију са по-
зиције некретнине на позицију сталних средста-
ва намењених продаји (рачун 142 – Грађевински 
објекти намењени продаји).

Напомена: Обезвређење није признато у поре-
ском периоду – унос на 35 ПБ 1.
2) Извршен је попис залиха у магацину. Пописом 
је утврђен мањак залиха у износу од 59.000 дина-
ра. Роба у магацину води се по набавним ценама.
3) Од укупног износа потраживања (5.000.000 ди-
нара), 800.000 динара потраживања у кашњењу 
је више од 60 дана. За та потраживања врши се 
индиректна исправка вредности. Осим тога, за 
200.000 динара потраживања процењено је да 
нису наплатива, па се врши индиректна исправка 
вредности иако нису у кашњењу преко 60 дана.

Напомена: Износ исправљених потраживања 
од 200.000 динара, која не испуњавају услове за 
признавање као порески расход, у порески биланс 
уноси се на позицију 27 обрасца ПБ 1.
4) Укинута су неискоришћена дугорочна резер-
висања за отпремнине, с обзиром на то да више 
нема основа за њихово признавање.
5) Дугорочни кредит у износу од 5.000.000 дина-
ра и обавезе по основу финансијског лизинга у 
износу од 600.000 динара рекласификовани су 
са позиција дугорочне имовине на краткорочне 
позиције.
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Књижење: 
Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

1.

581 Обезвређење нематеријалне имовине 61.000  

582 Обезвређење некретнина, постројења и опреме 600.000  

330 Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне 
имовине, некретнина, постројења и опреме 1.900.000  

022 Грађевински објекти  2.500.000

012 Софтвер и остала права  61.000

- за обезвређење имовине по процени у почетном ликвидационом билансу

2.

574 Мањкови 70.800  

474 Обавезе за ПДВ по основу сопствене потрошње по општој стопи  11.800

131 Роба у магацину  59.000

- за евидентирање мањкова утврђених пописом

3.
585 Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана 1.000.000  

209 Исправка вредности потраживања од продаје  1.000.000

- за исправку вредности потраживања

4.
404 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 180.000  

678 Приходи од укидања дугорочних и краткорочних резервисања  180.000

- за укидање резервисања за отпремнине

5.

414 Дугорочни кредити и зајмови у земљи 5.000.000  

416 Обавезе по основу финансијског лизинга 600.000  

424 Део дугорочних кредита и зајмова који доспева до једне године  5.000.000

425 Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године  600.000

 - за рекласификацију дугорочног кредита и лизинга

На основу спроведених књижења (рекласификација и корекција) Последњи трзај саставља почетни 
ликвидациони биланс стања и биланс успеха (на основу тих података попуниће податке у званичним 
обрасцима).

Почетни ликвидациони биланс стања
на дан 28. фебруар 2019. године

Опис
Исказано до састављања 
Почетног ликвидационог 

биланса стања

Рекласи
фикације Корекције

Почетни 
ликвидациони 
биланс стања

Књижење 
број

Стална имовина 9.811.000 0 2.561.000 7.250.000  

Нематеријална имовина 61.000  -61.000 0 1

Некретнине, постројења и опрема 9.500.000  -2.500.000 7.000.000 1

Дугорочни финансијски пласмани 250.000   250.000  

Обртна имовина 9.919.000 0 1.059.000 8.860.000  

Залихе 1.519.000  -59.000 1.460.000 2

Потраживања 5.000.000  -1.000.000 4.000.000 3

Краткорочни финансијски пласмани 550.000   550.000  

Готовински еквиваленти и готовина 1.100.000   1.100.000  

Порез на додату вредност 1.750.000   1.750.000  

УКУПНА АКТИВА 19.730.000 0 3.620.000 16.110.000  

Капитал 7.300.000 0 3.451.800 3.848.200  

Основни капитал 7.400.000   7.400.000  

Ревалоризационе резерве 1.900.000  -1.900.000 0 1

Губитак -2.000.000  -1.551.800 -3.551.800  

Ред. бр. 35 
ПБ 1.

ПДВ је 
обрачунат јер 
је мањак већи 

од дозвољеног, 
утврђеног 

Нормативом.

Од тога је 
800.000 
порески 

признат расход 
јер су испуњени 

услови, а 
200.000 динара 

није признат 
расход – ред. 

бр. 27 ПБ 1.

Ред. бр. 45 
ПБ 1.
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Опис
Исказано до састављања 
Почетног ликвидационог 

биланса стања

Рекласи
фикације Корекције

Почетни 
ликвидациони 
биланс стања

Књижење 
број

Дугорочна резервисања и обавезе 5.780.000 5.600.000 180.000 0  

Дугорочна резервисања 180.000  -180.000 0 4

Дугорочне обавезе 5.600.000 -5.600.000  0 5

Краткорочне обавезе 6.650.000 5.600.000 11.800 12.261.800  

Краткорочне финансијске обавезе 2.100.000 5.600.000  7.700.000 5

Обавезе из пословања 2.000.000   2.000.000  

Остале краткорочне обавезе 550.000   550.000  

Обавезе по основу ПДВ-а 2.000.000  11.800 2.011.800 2

УКУПНА ПАСИВА 19.730.000 0 3.620.000 16.110.000  

Из почетног ликвидационог биланса стања види се да је вредност имовине (16.110.000 динара) 
довољна за покриће свих обавеза друштва (12.261.800 динара).

Почетни ликвидациони биланс успеха
у периоду од 1. 1. до 28. 2. 2019. године

Опис
Исказано до састављања 
Почетног ликвидационог 

биланса успеха
Корекције

Почетни 
ликвидациони 
биланс успеха

Књижење 
број

Пословни приход 12.000.000 0 12.000.000  

Приходи од продаје робе 12.000.000  12.000.000  
Пословни расходи 11.972.000 0 11.972.000  

Набавна вредност продате робе 9.700.000  9.700.000  
Трошкови горива и енергије 150.000  150.000  
Трошкови зарада, накнада зарада и 
остали лични расходи

548.000  548.000  

Трошкови производних услуга 100.000  100.000  
Трошкови амортизације 250.000  250.000  
Нематеријални трошкови 1.224.000  1.224.000  
Пословни добитак/губитак 28.000 0 28.000  

Финансијски приходи 90.000  90.000  
Финансијски расходи 400.000  400.000  
Добитак/губитак из финансирања 310.000 0 310.000  

Остали приходи  180.000 180.000 4
Остали расходи 200.000 1.731.800 1.931.800 1, 2, 3
Добитак/губитак из редовног пословања 482.000 1.551.800 2.033.800  

Добитак/губитак пре опорезивања -482.000 -1.551.800 -2.033.800  
Порез на добитак     
Нето добитак/губитак 482.000 1.551.800 2.033.800  

Порез на добит
Ред. бр. 

пореског 
биланса

Опис Износ

3. Губитак пословне године 2.033.800

27. Расход по основу исправке вредности појединачних потраживања ако од рока за њихову 
наплату није прошло најмање 60 дана

200.000

35. Расходи по основу обезвређења имовине 661.000

45. Приходи по основу неискоришћених дугорочних резервисања која нису била призната као 
расход у пореском периоду у коме су извршена; …

180.000

56. Губитак (3 - 27 - 35 + 45) 1.352.800
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Евидентирање у току ликвидације
У складу са Законом о привредним друштви-

ма ликвидациони управник за време трајања по-
ступка ликвидације друштва може да предузима 
следеће активности: 
● да врши радње на окончању послова започетих 
пре почетка ликвидације; 
● да предузима радње потребне за спровођење 
ликвидације, као што су продаја имовине, испла-
та поверилаца и наплата потраживања; 
● да врши друге послове неопходне за спрово-
ђење ликвидације друштва. 

У току ликвидационог поступка не обављају се 
следеће активности: 
● не исплаћују се учешћа у добити нити дивиден-
де оснивачима; 
● члановима друштва не расподељује се имови-
на пре плаћања свих потраживања поверилаца; 
● друштво у ликвидацији не може да мења прав-
ну форму нити да учествује у статусној промени, 
осим ако се ликвидација или статусна промена 
спроводи као мера реорганизације у складу са 
законом којим се уређује стечај.

До умањења имовине у току ликвидационог 
поступка долази у случају продаје имовине по ни-
жој вредности од вредности по којој је исказана 
приликом покретања ликвидације, отписа потра-
живања, расходовања, обезвређења имовине 
која не може да се прода, одлива новца по осно-
ву плаћања обавеза према повериоцима итд. 
Уколико се имовина на почетку поступка процени 
по реалним тржишним вредностима, односно у 
висини очекиваног уновчења, у току ликвидације 
неће бити додатног обезвређења имовине. Ипак, 
ако је имовина приликом састављања почетног 
ликвидационог биланса потцењена, приликом 
њеног уновчења настаће приходи од усклађива-
ња вредности. 

Стална средства
Према одредбама параграфа 25. МСФИ 5, 

правно лице не амортизује сталну имовину док је 
она класификована као имовина која се држи за 
продају. Приликом почетног и накнадног призна-
вања сталних средстава намењених продаји по 
њиховој тржишној вредности, друштво признаје 
евентуални губитак од умањења вредности за 
свако почетно или накнадно смањење вредности 
имовине (или групе за отуђење). 

Када дође до продаје ових средстава, приме-
њује се нето принцип, што значи да се исказују 
добици или губици од продаје, који представљају 

разлику између нето продајне и књиговодствене 
вредности.

И друштва која користе МСФИ за МСП и Пра-
вилник за микро и друга правна лица у поступку 
ликвидације не обрачунавају рачуноводствену 
амортизацију, односно она је једнака 0 иако у 
почетном ликвидационом билансу не рекласифи-
кују средства на конта групе 15. Наиме, чланом 
14. Правилника за микро и друга правна лица 
прописано је да амортизација средства престаје 
на датум ранијег догађаја, а то је датум када је 
средство класификовано као оно које се држи 
за продају (или је укључено у групу за отуђење 
која се класификује као група средстава која се 
држе за продају) или датум престанка признава-
ња средства. С друге стране, члан 17.20 МСФИ за 
МСП наводи да амортизација средства престаје 
када средство престане да се признаје. С обзи-
ром на то да је средство у току ликвидације при-
знато све до његове продаје, као и да је његова 
резидуална вредност једнака његовој књиговод-
ственој (уновчивој) вредности (јер је донесена 
одлука о његовој продаји), основица за обрачун 
амортизације је нула.

Потраживања
Потраживања која нису наплаћена до краја 

ликвидационог поступка отписују се директно 
на терет расхода. Притом је потребно водити 
рачуна о (не)признавању расхода по основу ди-
ректног отписа потраживања, у складу са чланом 
16. ЗПДПЛ-а. Уз претпоставку да је за сва сумњи-
ва потраживања приликом сачињавања почетног 
ликвидационог биланса извршен индиректни от-
пис (исправка вредности), у пореском билансу за 
период од отварања до окончања ликвидације 
(ако је поступак окончан у истој години), односно 
у пореском билансу за период од отварања ли-
квидације до 31. 12 те године (ако се поступак ли-
квидације преноси у наредну годину, односно до 
тог датума није окончан) јављају се четири могу-
ће варијанте исказивања података, у зависности 
од тога да ли исправка вредности потраживања 
која је извршена у пореском билансу приликом 
отварања ликвидације:
1. била је порески признат расход, при чему се 
тада:
● ако отпис не испуњава услове из члана 16. 
ЗПДПЛ-а, врши корекција у пореском билансу на 
позицији 40. ПБ 1,
● ако отпис испуњава услове из члана 16. ЗПДПЛ-а, 
не врши никаква корекција у пореском билансу;
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2. није била порески признат расход, па је тада 
извршена корекција на позицији 27. ПБ 1, и то:
● ако отпис не испуњава услове из члана 16. 
ЗПДПЛ-а, не врши се никаква корекција у поре-
ском билансу,
● ако отпис испуњава услове из члана 16. ЗПДПЛ-а, 
врши се корекција у пореском билансу на позицији 
28. ПБ 1.

Више о исправци вредности и отпису потражи-
вања у пореском билансу писано је у броју 2/2019, 
на страни 98.

Обавезе
Повериоци друштва у ликвидацији пријављују 

своја потраживања у роковима и на начин који су 
прописани Законом о привредним друштвима, а 
друштво је обавезно да сачини листу признатих 
и оспорених потраживања. 

 Обавезе према повериоцима које су 
оспорене, а повериоци нису покрену-

ли поступак пред надлежним судом због оба-
вештења о оспоравању потраживања, треба 
уприходовати. 

Осим тога, потраживања која повериоци 
нису пријавили у законом прописаном року 
треба уприходовати. Ово се односи и на потра-
живања чланова д. о. о. по основу расподеле 
добитка који је настао у ранијим периодима, 
а није извршена исплата учешћа у добитку до 
покретања ликвидације или датих зајмова у 
ранијим периодима и слично.

Такође, у току ликвидационог поступка дога-
ђа се да повериоци пријаве своја потраживања 
која нису евидентирана у пословним књигама 
друштва у ликвидацији и која им призна ликви-
дациони управник. У том случају друштво треба 
да евидентира и наведене обавезе. 

Обавезе према повериоцима настале након 
покретања ликвидације не пријављују се и морају 
да се намире до окончања поступка ликвидације. 

Пример: Евидентирање у току ликвидације

Од отварања ликвидације 1. марта 2019. годи-
не у предузећу „Последњи трзај – у ликвидацији” 
д. о. о. настали су следећи пословни догађаји:
1) Друштво је току трајања поступка ликвидације 
наплатило:
а) дугорочни зајам дат предузећу Грр у износу 
од 262.500 динара, од чега је 250.000 главнице 
приказане у почетном ликвидационом билансу и 
12.500 динара камате до дана плаћања;

б) краткорочну позајмицу дату предузећу Мрр у 
износу главнице евидентиране у почетном ликви-
дационом билансу – 550.000 динара;
ц) износ од 3.800.000 потраживања од купаца, 
при чему је сачињен извештај о наплаћеним 
потраживањима од купаца, на основу кога ли-
квидациони управник доноси одлуку о отпису 
преосталог ненаплаћеног износа од 200.000 
динара, док потраживања за која је приликом 
покретања ликвидације извршен исправак вред-
ности због ненаплативости нису наплаћена, па 
се директним отписом искњижавају из евиден-
ција.

Директно отписана ненаплаћена потражива-
ња (200.000 динара) уносе се на позицију 27 ПБ 
1, јер нису испуњени услови за пореско признава-
ње директног отписа. Осим тога, 800.000 дина-
ра потраживања, која су исправљена у почетном 
ликвидационом билансу (јер је од рока за напла-
ту прошло више од 60 дана), нису наплаћена до 
окончања ликвидације нити су испуњени усло-
ви за директан отпис (који је извршен). Пошто 
је исправка била порески призната у почетном 
ликвидационом пореском билансу, у завршном 
ликвидационом пореском билансу врши се ко-
рекција на позицији 40 обрасца ПБ 1.
2) Продата је сва роба са залиха у вредности 
1.400.000 динара, а књиговодствена вредност 
залиха износи 1.460.000 динара.
2а) Наплаћена је продата роба.
3) Некретнина је продата за 7.700.000 динара, 
што је за 700.000 динара више од књиговодстве-
не вредности на дан почетног ликвидационог би-
ланса. С обзиром на то да је некретнина продата 
у истој години, када је (приликом састављања 
почетног ликвидационог биланса) евидентирано 
њено обезвређење, прво се врши укидање обез-
вређења (у износу раније евидентираних 600.000 
динара), а остатак од 100.000 динара евидентира 
се као добитак од продаје некретнине. У случаје-
вима када је некретнина обезвређена у једном 
периоду, а продата у другом, са рачуноводстве-
ног аспекта није могуће укидање раније евиден-
тираног обезвређења, него се у пуном износу 
евидентирају добици од продаје некретнине.

Напомена: У пореском билансу који се сачиња-
ва за период од покретања до окончања ликвида-
ције под редним бројем 36 ПБ 1 уноси се 600.000 
динара, што је износ обезвређења који није био 
порески признат расход у пореском билансу сачи-
њеном приликом покретања ликвидације (тада 
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је износ од 600.000 динара био унесен под редним 
бројем 35 ПБ 1).
3а) Наплаћено је потраживање од купца некрет-
нине.
4) Измирен је дуг по основу некадашњег дуго-
рочног кредита и лизинга (рекласификовани су 
у почетном пореском билансу на краткорочне 
обавезе) и краткорочног кредита, затим по осно-
ву камата из почетног ликвидационог биланса 
(350.000 динара) и доспелих камата у току ликви-
дације до дана плаћања 450.000 динара. Потра-
живања поверилаца из почетног ликвидационог 
биланса пријављена су у прописаном року и нису 
оспорена.
5) У току ликвидације настале су следеће обавезе:
а) трошкови књиговодствених услуга: 100.000 + 
20% ПДВ,
б) трошкови енергије: 70.000 + 20% ПДВ,
ц) трошкови телефона, интернета: 50.000 + 20% 
ПДВ,
д) доприноси за ликвидационог управника за 
време трајања ликвидације у висини од 50.000 
динара.

Оснивач привредног друштва, именован за 
ликвидационог управника, обвезник је доприно-
са за ПИО најмање на најнижу месечну основицу 
доприноса, у конкретном случају до окончања 
поступка ликвидације. Уз претпоставку да је ли-
квидациони управник у радном односу у другом 
друштву, нема обавезу плаћања доприноса за 
здравствено осигурање и доприноса за случај 
незапослености по наведеном основу.
5е) Плаћене су све обавезе настале у поступку 
ликвидације.
6) У прописаном року пријављено је 1.800.000 
динара потраживања поверилаца (добављача), 
која су исплаћена. Повериоци (добављачи) нису 
пријавили 200.000 динара потраживања, која се 
уприходују.
6б) Члан друштва није у прописаном року при-
јавио потраживање према друштву по основу 
расподеле добитка који је настао у ранијим пери-
одима (200.000 динара), а за који није извршена 
исплата учешћа у добитку до покретања ликвида-
ције. Ове обавезе такође се уприходују.
7) Измирене су обавезе по основу ПДВ-а.

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

1а
241 Текући (пословни) рачуни 262.500  
662 Приходи од камата (од трећих лица)  12.500
048 Остали дугорочни финансијски пласмани  250.000

- за наплату дугорочног зајма

1б
241 Текући (пословни) рачуни 550.000  
232 Краткорочни кредити и зајмови у земљи  550.000

- за наплату краткорочног зајма

1ц

241 Текући (пословни) рачуни 3.800.000  
204 Купци у земљи  3.800.000
576 Расходи по основу директних отписа потраживања 200.000  
204 Купци у земљи  200.000
209 Исправка вредности потраживања од продаје 1.000.000  
204 Купци у земљи  1.000.000

- за наплату потраживања од купаца, директни отпис ненаплативих потраживања и директан отпис раније 
исправљених потраживања која нису наплатива

2.

204 Купци у земљи 1.680.000  
470 Обавезе за порез на додату вредност по издатим фактурама по општој 

стопи (осим примљених аванса)  280.000
604 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту  1.400.000
501 Набавна вредност продате робе 1.460.000  
131 Роба у магацину  1.460.000

- за продају залиха робе

2а
241 Текући рачун 1.680.000  
204 Купци у земљи  1.680.000

- за наплату продате робе

Књижење:

Ред. бр. 
27 ПБ 1.

800.000 
на ред. 
бр. 40 
ПБ 1.
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Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

3.

204 Купци у земљи 7.700.000  
582 Обезвређење некретнина, постројења и опреме -600.000  
670 Добици од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и 

опреме  100.000
022 Грађевински објекти  7.000.000

- за продају некретнине

3а
241 Текући рачун 7.700.000  
204 Купци у земљи  7.700.000

- за наплату продате некретнине

4.

422 Краткорочни кредити и зајмови у земљи 2.100.000  
424 Део дугорочних кредита и зајмова који доспева до једне године 5.000.000  
425 Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године 600.000  
460 Обавезе по основу камата и трошкова финансирања 350.000  
562 Расходи камата (према трећим лицима) 450.000  
241 Текући рачун  8.500.000

- за плаћене финансијске обавезе и обавеза за камате

5а

550 Трошкови непроизводних услуга 100.000  
270 Порез на додату вредност у примљеним фактурама по општој стопи (осим 

плаћених аванса) 20.000  
435 Добављачи у земљи  120.000

- за фактуре књиговодствене агенције

5б

513 Трошкови горива и енергије 70.000  
270 Порез на додату вредност у примљеним фактурама по општој стопи (осим 

плаћених аванса) 14.000  
435 Добављачи у земљи  84.000

- за фактуре за утрошену енергију

5ц

531 Трошкови транспортних услуга 50.000  
270 Порез на додату вредност у примљеним фактурама по општој стопи (осим 

плаћених аванса) 10.000  
435 Добављачи у земљи  60.000

- за фактуре за телефон и интернет

5д
526 Трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања и 

надзора 50.000  
489 Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине  50.000

- за обрачун доприноса за ликвидационог управника

5е
435 Добављачи у земљи 264.000  
489 Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине 50.000  
241 Текући рачун  314.000

- за плаћање обавеза насталих у поступку ликвидације

6.

435 Добављачи у земљи 1.800.000  
241 Текући рачун  1.800.000
435 Добављачи у земљи 200.000  
677 Приходи од смањења обавеза  200.000

- за исплату пријављених потраживања и приходовање преклудираних потраживања

6а
462 Обавезе за учешће у добитку 200.000  
677 Приходи од смањења обавеза  200.000

- за приходовање преклудираног потраживања оснивача према друштву (по основу раније настале обавезе за 
учешће у добити)

7.

470 Обавезе за порез на додату вредност по издатим фактурама по општој 
стопи (осим примљених аванса) 2.291.800  

270 Порез на додату вредност у примљеним фактурама по општој стопи (осим 
плаћених аванса)  1.794.000

241 Текући рачун  497.800
- за плаћену обавезу за ПДВ
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Завршни ликвидациони биланс и пореска 
пријава

Уколико је поступак ликвидације окончан у 
току исте године у којој је покренут, следећу по-
реску пријаву и порески биланс обвезник подно-
си након окончања ликвидације, и то у року од 
60 дана од окончања ликвидације са стањем на 
дан окончања ликвидације. Дакле, у овом случају 
обвезник подноси пореску пријаву и (завршни) 
порески биланс за период од дана покретања до 
дана окончања ликвидације. 

Пореска основица за овај период такође се 
утврђује усклађивањем добити која је утврђена 
у складу са прописима о рачуноводству, пре-
ма општим правилима прописаним одредбама 
ЗПДПЛ-а. 

Пошто се завршни ликвидациони биланс 
подноси за период од 1. јануара до дана који 
претходи дану окончања ликвидације, а порез 
на добит утврђује се за период од дана покре-
тања до дана окончања ликвидације (јер је по-
рез на добит за период од 1. јануара до дана 
који претходи дану покретања ликвидације 
већ утврђен), неопходно је да се утврди из-
нос пословне добити за период од покретања 
ликвидације до дана окончања ликвидације, 
у складу са изабраним начином вредновања 
имовине и обавеза (тј. усвојеним рачуновод-
ственим политикама). 

Губитак у пореском билансу који је утврђен 
у почетном ликвидационом пореском билансу 
може да се користи у наредним пореским би-
лансима, што је потврђено и Мишљењем Мини-
старства финансија бр. 430-00-43/2017-04 од 14. 
3. 2017. године: Према томе, када је обвезник у 
пореском билансу, који је поднео за период 1. јану-
ар – 30. мај 2016. године, на одговарајућој позицији 
исказао губитак, тако исказан губитак обвезник 
може преносити на рачун добити из будућих 

обрачунских периода. С тим у вези, уколико је 
у пореском билансу, који је поднео за период 31. 
мај – 31. децембар 2016. године, обвезник утврдио 
добит, тако утврђена добит може се умањити 
за износ губитка из претходног обрачунског пери-
ода (конкретно, из периода 1. јануар – 30. мај 2016. 
године).

У пореској пријави која се подноси на основу 
окончања ликвидације:
● у поље 1.1 (Врста пријаве) ПДП обрасца уноси се 
ознака 3 – за пријаву која се подноси за утврђи-
вање коначне обавезе у току пореског периода 
у случају престанка обављања делатности, укљу-
чујући и статусну промену која има за последи-
цу престанак обављања делатности, поступка 
ликвидације, поступка стечаја, као и промене 
пореског периода на основу решења надлежног 
пореског органа донетог по претходној сагла-
сности министра финансија, односно гувернера 
Народне банке Србије;
● у поље 1.1.а (Основ) уноси се ознака 42 – за 
окончање, односно обуставу поступка ликвида-
ције;
● у поље 1.2 (Порески период) уносе се датум по-
кретања ликвидације и датум окончања ликвида-
ције.

Између осталог, попуњава се и део 8Б обра-
сца ПДП (Окончање ликвидације).

Пример: Завршни ликвидациони биланс

Ликвидациони управник друштва „Последњи 
трзај – у ликвидацији” д. о. о. након исплате по-
верилаца сачинио је извештај о спроведеној ли-
квидацији, на основу кога је Скупштина Друштва 
донела одлуку о окончању ликвидације 18. 8. 
2019. године. Агенција је издала решење о окон-
чању ликвидације са датумом 1. 9. 2019. године. 

На основу почетног ликвидационог биланса и 
спроведених књижења у току ликвидације саста-
вљени су завршни ликвидациони биланс стања и 
биланс успеха.

3
ДЕЦЕНИЈЕ
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Завршни ликвидациони биланс стања
на дан 31. 8. 2019. године

Опис
Почетни 

ликвидациони биланс 
стања (на дан 28. 2)

Корекције/књижења у 
периоду од 1. 3. до 31. 8.

Завршни 
ликвидациони 
биланс стања

Књижење 
број

Стална имовина 7.250.000 7.250.000 0  
Нематеријална имовина 0  0  
Некретнине, постројења и опрема 7.000.000 -7.000.000 0 3
Дугорочни финансијски пласмани 250.000 -250.000 0 1а
Обртна имовина 8.860.000 4.879.300 3.980.700  
Залихе 1.460.000 -1.460.000 0 2
Потраживања 4.000.000 -4.000.000 0 1ц
Краткорочни финансијски пласмани 550.000 -550.000 0 1б
Готовински еквиваленти и готовина 1.100.000 2.880.700 3.980.700  
Порез на додату вредност 1.750.000 -1.750.000 0 7
УКУПНА АКТИВА 16.110.000 12.129.300 3.980.700  
Капитал 3.848.200 132.500 3.980.700  
Основни капитал 7.400.000  7.400.000  
Ревалоризационе резерве 0  0  
Губитак -3.551.800 132.500 -3.419.300  
Дугорочна резервисања и обавезе 0 0 0  
Дугорочна резервисања 0 0 0  
Дугорочне обавезе 0 0 0  
Краткорочне обавезе 12.261.800 12.261.800 0  
Краткорочне финансијске обавезе 7.700.000 -7.700.000 0 4
Обавезе из пословања 2.000.000 -2.000.000 0 6
Остале краткорочне обавезе 550.000 -550.000 0 4 и 6а
Обавезе по основу ПДВ-а 2.011.800 -2.011.800 0 7
УКУПНА ПАСИВА 16.110.000 12.129.300 3.980.700  

Завршни ликвидациони биланс успеха
у периоду од 1. 1. до 31. 8. 2019.

Опис

Почетни 
ликвидациони биланс 
успеха (у периоду од 

1. 1. до 28. 2)

Корекције/књижења у 
периоду од 1. 3. до 31. 8.

Завршни 
ликвидациони 
биланс успеха

Књижење 
број

Пословни приход 12.000.000 1.400.000 13.400.000  
Приходи од продаје робе 12.000.000 1.400.000 13.400.000 2
Пословни расходи 11.972.000 1.730.000 13.702.000  
Набавна вредност продате робе 9.700.000 1.460.000 11.160.000 2
Трошкови горива и енергије 150.000 70.000 220.000 5б
Трошкови зарада, накнада зарада и 
остали лични расходи

548.000 50.000 598.000 5д

Трошкови производних услуга 100.000 50.000 150.000 5ц
Трошкови амортизације 250.000  250.000  
Нематеријални трошкови 1.224.000 100.000 1.324.000 5а
Пословни добитак/губитак 28.000 330.000 302.000  
Финансијски приходи 90.000 12.500 102.500 1а
Финансијски расходи 400.000 450.000 850.000 4
Добитак/губитак из финансирања 310.000 437.500 747.500  
Остали приходи 180.000 500.000 680.000 3, 6, 6а
Остали расходи 1.931.800 -400.000 1.531.800 1ц и 3
Добитак/губитак из редовног 
пословања

2.033.800 132.500 1.901.300  

Добитак/губитак пре опорезивања -2.033.800 132.500 -1.901.300  
Порез на добитак     
Нето добитак/губитак 2.033.800 132.500 1.901.300  
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Порез на добит (1. 3 – 1. 9. 2019)
Ред. 
бр. Опис Износ

1. Добит пословне године 132.500
27. Отпис вредности појединачних потраживања извршен без претходно 

испуњених услова 200.000
36. Расходи настали по основу обезвређења имовине који нису били признати у 

пореском периоду у којем су утврђени, али је у пореском периоду за који се 
подноси порески биланс та имовина отуђена 600.000

40. Расход по основу исправке вредности појединачних потраживања, који је био 
признат у пореском билансу, а за који се увећавају приходи у пореском билансу 
који се подноси за порески период у којем се врши отпис потраживања без 
испуњења услова 800.000

55. Опорезива добит (1 + 27 - 36 + 40) 532.500
57. Износ губитака из пореског биланса из претходних година, до висине добити 532.500
58. Остатак добити (55 - 57) 0

У Завршном ликвидационом билансу стања 
уочава се да је вредност имовине друштва „По-
следњи трзај – у ликвидацији” 3.980.700 динара, 
што чини ликвидациони остатак. С обзиром на то 
да је ликвидациони остатак мањи од вредности 
уложеног капитала (основног капитала регистро-
ваног у Агенцији), који износи 7.400.000 динара, 
по основу расподеле ликвидационог остатка чла-
новима Друштва није остварена дивиденда. Та-
кође, расподела ликвидационог остатка у овом 
случају није ни предмет опорезивања порезом 
на пренос апсолутних права, јер се исти не плаћа 
на пренос новца у складу са чланом 23. Закона о 
порезима на имовину.

Редовни годишњи финансијски извештај и 
пореска пријава

Уколико ликвидација није окончана у години 
у којој је покренута, већ је пренета у наредну 
годину, привредно друштво саставља и финан-
сијски извештај са стањем на дан 31. децембар 
и притом приказује обједињено податке за цео 
извештајни период (за период од 1. јануара до 
31. децембра). 

У складу са Правилником о садржини и форми 
образаца финансијских извештаја за привредна 
друштва, задруге и предузетнике („Сл. гласник 
РС”, бр. 95/2014 и 144/2014), правно лице, одно-
сно предузетник који је у току извештајне године 
имао статусну промену или је над њим отворен 
поступак стечаја односно ликвидације, у финан-
сијским извештајима, у колони за текућу годину, 
приказује податке о пословању за цео извештај-
ни период обједињено, у нето износу, и то после 
пребијања резултата пре и после промене. На 
свим обрасцима финансијских извештаја правног 

Губитак у 
периоду 1. 1 – 
28. 2. износио 

је 1.172.800 
динара.

лица, односно предузетника ставља се назнака и 
„ликвидација”. 

Друштво у ком је донета одлука о покретању 
ликвидације и извесно је обустављање посло-
вања, односно престанак друштва, приликом 
састављања финансијских извештаја ту чињени-
цу обелодањује у Напоменама уз финансијске 
извештаје (уколико има обавезу састављања уз 
редовне годишње финансијске извештаје, одно-
сно кад се поступак ликвидације настави и у на-
редној пословној години), као и информацију о 
примењеном основу за вредновање позиција и 
специфичне рачуноводствене политике које су 
одабране и примењене на значајне пословне до-
гађаје и промене. 

У случају да ликвидација није окончана до кра-
ја године у којој је покренута, обвезник је дужан 
да поднесе пореску пријаву и порески биланс за 
период од покретања ликвидације до 31. 12. теку-
ће године. Ову пореску пријаву и порески биланс 
обвезник подноси у року од 180 дана од дана ис-
тека периода за који се утврђује порез.

И приликом утврђивања пореза на добит за 
период од дана покретања ликвидације до 31. 12. 
текуће године обвезник примењује општа прави-
ла из ЗПДПЛ-а. 

Међутим, и у овом случају, као и приликом 
утврђивања пореза на добит након оконча-
ња ликвидације, појављује се исти проблем, 
с обзиром на то да се ликвидациони биланс 
успеха у овом случају подноси за целу годину 
(за период 1. 1 – 31. 12), док се порез на добит 
утврђује само за период од дана отварања 
ликвидације до 31. 12. текуће године. Значи, 
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утврђује се пословна добит за период од по-
кретања ликвидације до 31. 12. текуће године.

У пореској пријави која се подноси на 31. 12, у 
случају када ликвидација није окончана до краја 
године у којој је започета, него се преноси на на-
редну годину:
● у поље 1.1 (Врста пријаве) ПДП обрасца уноси се 
ознака 3 – за пријаву која се подноси за утврђи-
вање коначне обавезе у току пореског периода 
у случају престанка обављања делатности, укљу-
чујући и статусну промену која има за последи-
цу престанак обављања делатности, поступка 
ликвидације, поступка стечаја, као и промене 
пореског периода на основу решења надлежног 
пореског органа донетог по претходној сагла-
сности министра финансија, односно гувернера 
Народне банке Србије;
● у поље 1.1.а (Основ) уноси се ознака 43 – за на-
стављање поступка ликвидације у наредном по-
реском периоду;
● у поље 1.2 (Порески период) уносе се датум по-
кретања ликвидације и 31. 12. текуће године.

У случају да се ликвидација оконча у наредној 
години у односу на годину у којој је отпочета, 
подносе се пореска пријава и порески биланс за 
период од 1. јануара те наредне године до дана 
окончања ликвидације. У пореску пријаву у овом 
случају:
● у поље 1.1 (Врста пријаве) ПДП обрасца уноси се 
ознака 3 – за пријаву која се подноси за утврђи-
вање коначне обавезе у току пореског периода 
у случају престанка обављања делатности, укљу-
чујући и статусну промену која има за последи-
цу престанак обављања делатности, поступка 
ликвидације, поступка стечаја, као и промене 
пореског периода на основу решења надлежног 
пореског органа донетог по претходној сагла-
сности министра финансија, односно гувернера 
Народне банке Србије;
● у поље 1.1.а (Основ) уноси се ознака 42 – за 
окончање, односно обуставу поступка ликвида-
ције;
● у поље 1.2 (Порески период) уноси се 1. 1. до 
дана окончања ликвидације.

Обустављање ликвидације

У складу са чланом 538. Закона, у току ли-
квидације одлуком Скупштине д. о. о. може да 
обустави ликвидацију и настави са пословањем. 
Одлуку о обустављању ликвидације доноси Скуп-

штина друштва двотрећинском већином од укуп-
ног броја гласова свих чланова, с тим да може да 
се предвиди и мањи број гласова, али не мањи од 
просте већине од укупног броја гласова (члан 211. 
ст. 2. тачка 3) Закона).

Одлука о обустави ликвидације може да се 
донесе само у случају да друштво:
● јесте намирило у потпуности све повериоце, 
независно од тога да ли су им потраживања оспо-
рена или призната, 
● није отказало уговор о раду било ком запосле-
ном по основу ликвидације, 
● није отпочело са исплатама члановима дру-
штва.

Саставни део одлуке о обустави ликвидације 
јесте именовање законског заступника друштва 
и изјава ликвидационог управника да су сви пове-
риоци намирени у потпуности и да друштво није 
отпочело са исплатама члановима. Ако друштво 
има више ликвидационих управника, они ову из-
јаву дају заједнички.

Одлука о обустави ликвидације региструје се 
у складу са законом о регистрацији. Уз регистра-
циону пријаву обуставе поступка ликвидације 
прилажу се и:
● одлука Скупштине о обустави ликвидације, 
● доказ о уплати накнаде за регистрацију проме-
не података.

У случају обуставе ликвидације, потраживања 
поверилаца који нису пријавили своја потражива-
ња и поверилаца чија су потраживања оспорена, 
а нису у предвиђеном року покренули поступак 
пред надлежним судом, неће се сматрати преклу-
дираним у смислу Закона.

Чланом 2. став 1. тачка 11) Закона о рачуно-
водству прописано је да се ванредни финансиј-
ски извештај саставља у случајевима покретања, 
односно закључења поступка ликвидације над 
правним лицем, и то са стањем на дан који прет-
ходи дану покретања, односно закључења по-
ступка ликвидације. С обзиром на то да Законом 
о рачуноводству није прописана обавеза сачи-
њавања ванредних финансијских извештаја у 
случају обуставе поступка ликвидације, као и 
да привредни субјект прелази у активан статус 
у Регистру привредних субјеката, Агенцији се не 
подносе ванредни финансијски извештаји, већ 
је друштво дужно да на крају пословне године, 
као и друга привредна друштва, сачини годи-
шњи финансијски извештај који ће доставити на 
објаву.
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С обзиром на то да се одлука о обустави ли-
квидације пријављује Агенцији (региструје се), 
обвезник који обуставља поступак ликвидације 
нема обавезу да о томе посебно обавештава и 
Пореску управу (у складу са чланом 25. став 1. та-
чка 1) ЗПППА-а). 

Ставом 5. члана 64. ЗПДПЛ-а прописано је 
да се, у случају обуставе поступка ликвидаци-
је у току године, сходно примењују правила о 
обустављању стечајног поступка услед продаје 
стечајног дужника из ставова 3. и 4. овог члана 
Закона, који гласе:

Обвезник – стечајни дужник над којим је у току 
године обустављен стечајни поступак услед про-
даје стечајног дужника као правног лица, дужан је 
да поднесе пореску пријаву у року од 15 дана од 
правоснажности решења о обустави стечајног 
поступка.

У пореској пријави из става 3. овог члана обве-
зник даје процену прихода, расхода и добити за 
порески период који започиње наредним даном 
у односу на дан правоснажности решења о обу-
стави стечајног поступка. У пореској пријави об-
везник обрачунава и месечни износ аконтације 
пореза на добит.

Према томе, обвезник над којим је обуста-
вљен поступак ликвидације по том основу под-
носи:
1. пореску пријаву и порески биланс за период до 
дана решења о обустави поступка ликвидације,
2. аконтациону пореску пријаву у којој исказује 
процењену добит и износ месечних аконтација, 
3. коначну пореску пријаву и порески биланс за 
период од првог наредног дана од дана обуставе 
ликвидације до краја календарске године (одно-
сно до краја пореског периода). 

У пореској пријави која се подноси на дан обу-
стављања ликвидације:
● у поље 1.1 (Врста пријаве) ПДП обрасца уноси се 
ознака 3 – за пријаву која се подноси за утврђи-
вање коначне обавезе у току пореског периода 
у случају престанка обављања делатности, укљу-
чујући и статусну промену која има за последи-
цу престанак обављања делатности, поступка 
ликвидације, поступка стечаја, као и промене 
пореског периода на основу решења надлежног 
пореског органа донетог по претходној сагла-
сности министра финансија, односно гувернера 
Народне банке Србије;
● у поље 1.1.а (Основ) уноси се ознака 42 – за окон-
чање, односно обуставу поступка ликвидације;

● у поље 1.2 (Порески период) уносе се датум по-
кретања ликвидације и дан обуставе ликвидације.

Под редним бројевима 8.4. и 8.5 обрасца ПДП 
уноси се датум доношења одлуке о обустави ли-
квидације, односно број одлуке о обустави ли-
квидације.

У аконтационој пореској пријави обвезник 
даје процену прихода, расхода и добити за по-
рески период који започиње од наредног дана 
у односу на дан правоснажности одлуке о обу-
стави поступка ликвидације. У пореској пријави 
обвезник обрачунава и месечни износ аконтаци-
је пореза на добит. Дакле, иако предузеће након 
обуставе поступка ликвидације задржава правни 
континуитет, неопходно је да поднесе аконтаци-
ону пореску пријаву како би плаћало месечне 
аконтације пореза у периоду од обуставе ликви-
дације до 31. 12.

У аконтационој пореској пријави која се под-
носи на дан који следи након дана обустављања 
ликвидације:
● у поље 1.1 (Врста пријаве) ПДП обрасца уноси се 
ознака 3 – за пријаву која се подноси за утврђи-
вање коначне обавезе у току пореског периода 
у случају престанка обављања делатности, укљу-
чујући и статусну промену која има за последи-
цу престанак обављања делатности, поступка 
ликвидације, поступка стечаја, као и промене 
пореског периода на основу решења надлежног 
пореског органа донетог по претходној сагла-
сности министра финансија, односно гувернера 
Народне банке Србије;
● у поље 1.1.а (Основ) уноси се ознака 44 – за 
утврђивање месечне аконтације за порески пе-
риод након обуставе поступка ликвидације;
● у поље 1.2 (Порески период) уноси се дан који 
следи након датума обуставе ликвидације и 31. 12.

Пример: Попуњавање пореске пријаве 
приликом обустављања ликвидације

Догађај Период
Поље 

1.1 
ПДП

Поље 
1.1а 

ПДП

Подноси се 
на дан

Решење о 
покретању 

ликвидације 
1. 3. 2019.

1. 1 – 28. 2. 2019. 3 41 28. 2. 2019.

Решење о 
обустављању 
ликвидације 

1. 10. 2019.

1. 3 – 1. 10. 2019. 3 42 1. 10. 2019.

2. 10 – 31. 12. 2019. 3 44 2. 10. 2019.

2. 10 – 31. 12. 2019. 1 / 31. 12. 2019.
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За годину у којој је обустављен поступак ли-
квидације обвезник подноси пореску пријаву 
и порески биланс за период од дана који следи 
дану у ком је обустављен ликвидациони поступак 
до краја календарске године (односно до краја 
пореског периода). За овај период опорезива 
добит утврђује се применом општих правила, тј. 
усклађивањем у пореском билансу добити иска-
зане у билансу успеха. Пореску пријаву и порески 
биланс и у овом случају обвезник подноси у року 
од 180 дана од завршетка пореског периода. 

Ликвидациони остатак

Ликвидациони остатак представља имовину 
друштва која преостане након измирења свих 
обавеза друштва, а расподељује се члановима 
друштва над којим је окончан поступак ликвида-
ције. 

Опорезивање порезом на доходак грађана, 
односно порезом на добит

У складу са чланом 35. ст. 1. и 2. ЗПДПЛ-а, ли-
квидациони остатак, односно вишак деобне 
масе у новцу, односно неновчаној имовини изнад 
вредности уложеног капитала који се расподе-
љује члановима привредног друштва над којим 
је окончан поступак ликвидације, сматра се диви-
дендом. Вредност неновчане имовине једнака је 
њеној тржишној вредности. 


Према томе, позитивна разлика између 
новчаног износа ликвидационог остат-

ка, односно тржишне вредности неновчане 
имовине (ако је ликвидациони остатак у не-
новчаном облику) и вредности уложеног ка-
питала сматра се дивидендом коју чланови 
друштва у ликвидацији остварују. С обзиром 
на то да ликвидациони остатак има карактер 
дивиденде, порески третман њене исплате за-
виси од тога ко је члан друштва који прима ту 
дивиденду (да ли је физичко или правно лице, 
да ли је резидент или нерезидент). У сваком 
случају, за вредност ликвидационог остатка 
изнад вредности уложеног капитала не опо-
резује се друштво у ликвидацији, него њего-
в(и) власник(ци), а друштво, као исплатилац, 
плаћа порез по одбитку.

Напомена: Ликвидациони остатак пред-
ставља вишак имовине друштва над којим је 
окончан поступак ликвидације, изнад вредно-

сти уложеног капитала. Тај вишак има порески 
третман као дивиденда.

Начин и поступак утврђивања вредности ли-
квидационог остатка за потребе одређивања 
износа дивиденде коју остварују чланови при-
вредног друштва у ликвидацији ближе су уређе-
ни Правилником о начину и поступку утврђивања 
дивиденде коју остварују чланови привредног 
друштва у ликвидацији, односно стечају („Сл. 
гласник РС”, бр. 14/2016 – даље: Правилник). 

У складу са одредбама Правилника, ликви-
дациони управник попуњава образац ДПДЛ/С 
у три примерка, од којих један доставља при-
маоцу дивиденде, други задржава за своје по-
требе, а трећи подноси надлежном пореском 
органу, и то: 
● у случају када је прималац дивиденде нере-
зидентно правно лице, као прилог уз образац 
ПДПО/С; 
● у случају када је прималац дивиденде рези-
дентно или нерезидентно физичко лице, пре 
подношења обрасца ППППД. 

Образац ДПДЛ/С
ДИВИДЕНДА ЧЛАНА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА У 

ЛИКВИДАЦИЈИ/СТЕЧАЈУ
1. Подаци о привредном друштву у ликвидацији/
стечају
1.1. ПИБ  

1.2. Матични број  

1.3. Назив  

1.4. Седиште  

2. Подаци о примаоцу дивиденде
2.1. Назив/Име и презиме  
2.2. Седиште/Пребивалиште/
Други податак

 

2.3. ПИБ/ЈМБГ/Други 
податак

ПИБ правног лица прима-
оца дивиденде, односно 
ЈМБГ физичког лица при-
маоца дивиденде, односно 
други идентификациони 
податак за нерезидентно 
правно лице (нпр. реги-
старски број државе рези-
дентности), односно не-
резидентно физичко лице 
(нпр. број пасоша), које 
у складу са законом који 
уређује порески поступак 
и пореску администрацију 
није дужно да има ПИБ 
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Дакле, пре исплате ликвидационог остатка 
члану друштва ликвидациони управник дужан је 
да утврди: 
● новчани износ ликвидационог остатка, одно-
сно тржишну вредност ликвидационог остатка 
уколико се ликвидациони остатак састоји од не-
новчане имовине (нпр. објекти, аутомобили и 
сл.), што често није једноставан задатак, с обзи-
ром на то да не постоје детаљна правила о томе 
на који начин ликвидациони управник утврђује 
наведену вредност, осим што је Правилником 
прописано да се тржишном вредношћу сматра 
вредност која би се постигла у трансакцији изме-
ђу лица која се не сматрају повезаним лицима у 
складу са ЗПДПЛ-ом; 
● вредност уложеног (новчаног и/или неновча-
ног) капитала од стране члана друштва у ликви-
дацији коме се исплаћује ликвидациони остатак, 
при чему вредност уложеног капитала сваког чла-
на може да се види на интернет страни Агенције. 

Да ли ће приликом исплате такве дивиден-
де постојати обавеза плаћања пореза по од-
битку и колика ће та обавеза бити, зависи од 
својства члана који прима ликвидациони оста-
так, тј. да ли је члан физичко или правно лице, 
односно да ли је резидент или нерезидент Ре-
публике Србије. О обрачуну и пореском трет-
ману исплате дивиденди физичким и правним 
лицима, резидентима и нерезидентима детаљ-
но је писано у броју 3/2019, на страни 179.

Пореска основица за обрачун пореза је бруто 
приход, а то је износ који садржи порез по од-
битку. Износ ликвидационог остатка који се рас-
подељује члановима друштва, који је наведен 
у одлуци о расподели ликвидационог остатка, 
представља бруто износ за исплату, што значи да 
је у том износу већ садржан и припадајући порез 
по одбитку.

 

3. Подаци од значаја за утврђивање износа дивиденде
Датум одлуке/

решења
Ликвидациони остатак / 

вишак деобне масе Вредност уложеног капитала Износ дивиденде

3.1 3.2 3.3 3.4
Датум доношења 
одлуке о расподели 
ликвидационог 
остатка

Вредност ликвидационог 
остатка који припада члану 
привредног друштва у складу 
са одлуком о расподели 
ликвидационог остатка

Вредност по којој је улог унет и 
регистрован код органа надлежног за 
регистрацију привредних субјеката, 
при чему се логоом сматра оснивачки 
улог и повећање оснивачког улога

Позитивна разлика износа 
са ред. бр. 3.2 и 3.3, која 
представља дивиденду 
члана привредног 
друштва у ликвидацији

Ликвидациони управник
________________________

Члан друштва у ликвидацији Порески третман Закон Напомена

Правно лице – резидент Неопорезиво Члан 25. ЗПДПЛ-а Унос на ред. бр. 43 обрасца ПБ 1

Физичко лице – резидент Опорезиво Члан 61. ЗПДГ-а

Приход од капитала:
● 15% на бруто основицу,
● пореска пријава ППП-ПД,
● ОВП 402

Правно лице – нерезидент Опорезиво Члан 40. ЗПДПЛ-а

Порез на добит по одбитку:
● 20% или стопа из УИДО (уз испуњавање 
прописаних услова),
● пореска пријава ПДПО/С

Физичко лице – нерезидент Опорезиво Члан 61. ЗПДГ-а

Приход од капитала:
● 15% или стопа из УИДО на бруто 
основицу,
● пореска пријава ППП-ПД,
● ОВП 402

Пример: Опорезивање ликвидационог остатка
Ликвидациони управник донео је одлуку о окончању ликвидације и исплати ликвидационог остатка 

који чини пословни простор. Тржишна вредност пословног простора је 10.000.000 динара. Вредност 
уложеног капитала члана друштва је 1.000.000 динара. У 3. део обрасца ДПДЛ/С унесени су следећи 
подаци:
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Датум одлуке Ликвидациони остатак Вредност уложеног капитала Износ дивиденде
3.1 3.2 3.3 3.4

15. 8. 2019. 10.000.000 1.000.000 9.000.000

У зависности од правног статуса и резидентности члана друштва, обрачун пореза и исплата 
дивиденде био би:

Члан друштва у 
ликвидацији Порески третман Основица Износ пореза Износ за исплату 

члану
Правно лице – 
резидент Неопорезиво

У пореском билансу за 2019. годину на 
ред. бр. 43 обрасца ПБ 1 уноси износ 

9.000.000 динара
9.000.000

Физичко лице – 
резидент Србије Опорезиво 9.000.000 1.350.000 7.650.000

Правно лице 
– нерезидент 
(резидент Италије)

Опорезиво 9.000.000 900.000 8.100.000

Физичко лице 
– нерезидент 
(резидент Аустрије)

Опорезиво 9.000.000 450.000 8.550.000

Плаћа се порез 
на пренос 

апсолутних 
права

Примењене су 
стопе из УИДО, 
уз претпоставку 
да су испуњени 
остали услови 
из члана 40а. 

ЗПДПЛ-а, 
односно члана 

107а. ЗПДГ-а

Опорезивање порезом на пренос апсолутних 
права

Порески третман ликвидационог остатка 
из угла преноса апсолутних права полази од 
опредељења ликвидационог остатка као пре-
носа целокупне преостале имовине друштва 
уз накнаду. Право на ликвидациони остатак 
имају искључиво чланови друштва, по основу 
тога што су улагањем одређене имовине у дру-
штво стекли учешће у капиталу истог. Друштво 
је наведену имовину користило за обављање 
делатности на основу које је остварило неки 
пословни резултат, а чланови друштва зауз-
врат имају право на исплату ликвидационог 
остатка у случају ликвидације привредног дру-
штва. Значи, пренос права својине на имовини, 
као ликвидационог остатка, није пренос који 
се врши без накнаде, тј. не представља поклон 
члановима друштва, већ њихово право да се 
по основу извршеног улога у друштво на њих 
пренесе имовина која преостане по измирењу 
свих обавеза друштва. 

У складу са чланом 23. Закона о порезима на 
имовину („Сл. гласник РС”, бр. 26/2001… 99/2018 
– Одлука УС РС – даље: ЗПИ) порез на пренос ап-
солутних права плаћа се приликом преноса уз 
накнаду, и то:
1) права својине на непокретности,
2) права интелектуалне својине,
3) права својине на употребљаваном моторном 
возилу, осим на мопеду, мото-култиватору, трак-
тору и радној машини, као и права својине на 

употребљаваном пловилу, односно употребља-
ваном ваздухоплову са сопственим погоном, 
осим државног,
4) права коришћења грађевинског земљишта.
Ипак, од опорезивања порезом на пренос апсо-
лутних права, у складу са чланом 24а. ЗПИ-а, из-
узима се:

1) пренос односно стицање апсолутног права 
из чл. 23. и 24. Закона о порезима на имовину, на 
који се плаћа порез на додату вредност у складу 
са Законом о ПДВ-у;

2) пренос односно стицање апсолутног права 
из чл. 23. и 24. Закона о порезима на имовину, по 
основу расподеле ликвидационог остатка, који 
се опорезује у складу са законом који уређује 
опорезивање дохотка грађана, односно добити 
правних лица.


Значи, уколико ликвидациони остатак 
чине непокретности, права интелекту-

алне својине, моторно возило, пловило или 
ваздухоплов на сопствени погон у својини дру-
штва у ликвидацији, што је имовина на коју је 
приликом преноса на чланове д. о. о. по осно-
ву расподеле ликвидационог остатка плаћен 
порез на доходак грађана или порез на добит, 
не плаћа се порез на пренос апсолутних права. 
У супротном се порез на пренос апсолутних 
права плаћа. Ипак, порез на пренос апсолут-
них права не плаћа се на пренос новчаних 
средстава која представљају ликвидациони 
остатак, јер пренос новчаних средстава није 
предмет опорезивања тим порезом у складу 
са чланом 23. Закона о порезу на имовину.
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У случају да се плаћа порез на пренос апсолут-
них права, обвезник пореза на пренос апсолут-
них права јесте члан друштва који стиче право 
својине на предметној имовини, као целокупној 
имовини ликвидираног привредног друштва. С 
тим у вези тај члан друштва дужан је да поднесе 
пореску пријаву за утврђивање пореза на пренос 
апсолутних права пореском органу у општини на 
чијој територији то физичко лице има пребивали-
ште, односно правно лице седиште. У вези са тим 
наведено је и Мишљење Министарства финансија 
бр. 011-00-01042/2018-04 од 2. 4. 2019. године:

Са становишта Закона о порезима на имовину:
Према томе, пренос права својине на два пут-

ничка моторна возила која чине целокупну имо-
вину друштва у ликвидацији, која је преостала 
после измирења свих обавеза друштва (ликвида-
циони остатак), а који се врши са тог привредног 
друштва на физичко лице које је било оснивач и 
једини члан тог привредног друштва, предмет 
је опорезивања порезом на пренос апсолутних 
права у случају када се на тај пренос не плаћа ни 
порез на додату вредност – у складу са законом 
којим се уређује порез на додату вредност, ни 
порез на доходак грађана – у складу са законом 
којим се уређује опорезивање дохотка грађана. У 
том случају је обвезник пореза на пренос апсолут-
них права физичко лице које стиче право својине 
на предметним путничким моторним возилима 
као целокупној имовини ликвидираног привредног 
друштва. С тим у вези, то физичко лице дужно је 
да поднесе пореску пријаву за утврђивање поре-
за на пренос апсолутних права пореском органу 
у општини на чијој територији то физичко лице 
има пребивалиште.

Надлежни порески орган у сваком конкретном 
случају утврђује чињенично стање од утицаја на 
постојање пореске обавезе.

Са становишта Закона о порезу на доходак 
грађана:

Имајући у виду наведене одредбе, када је над 
привредним друштвом спроведен поступак ли-
квидације, порез на доходак грађана на приходе 
од капитала у виду дивиденде плаћа се када је, 
након измирења свих обавеза ликвидираног дру-
штва, ликвидациони остатак изнад вредности 
уложеног капитала утврђен у складу са законом 
којим се уређује опорезивање добити правних 
лица. Износ дивиденде по основу ликвидационог 
остатка у неновчаној имовини (у конкретном 
случају у виду два путничка аутомобила) који 

припада члану привредног друштва (у конкрет-
ном случају физичком лицу), у складу са одлуком 
о расподели ликвидационог остатка, утврђује се 
као позитивна разлика између тржишне вредно-
сти неновчане имовине на дан доношења одлуке 
о расподели и вредности уложеног капитала по 
којој је улог унет и регистрован код органа надле-
жног за регистрацију привредних субјеката.

Уз претпоставку да се као ликвидациони оста-
так преноси непокретност (приказано се сходно 
примењује и на другу имовину из члана 23. ЗПИ-а): 

1. ако је члан друштва коме се непокретност 
преноси физичко лице (резидентно или нере-
зидентно), а тржишна вредност непокретности 
виша је у односу на вредност уложеног капитала, 
разлика се опорезује порезом на приходе од ка-
питала (по члану 61. ЗПДГ-а), а пренос непокрет-
ности није предмет опорезивања порезом на 
пренос апсолутних права;

2. ако је члан друштва коме се непокретност 
преноси физичко лице (резидентно или нерези-
дентно), а тржишна вредност непокретности јед-
нака је или нижа у односу на вредност уложеног 
капитала, пренос непокретности није опорезив 
у складу са ЗПДГ-ом, што значи да је тај пренос 
предмет опорезивања порезом на пренос ап-
солутног права (осим ако се не ради о првом 
преносу права располагања на новоизграђеној 
непокретности, при чему је привредно друштво 
у ликвидацији у моменту преноса ликвидационог 
остатка обвезник ПДВ-а, па је тада овај пренос 
опорезив ПДВ-ом, а не порезом на пренос апсо-
лутних права);

3. ако је члан друштва коме се непокретност 
преноси нерезидентно правно лице, а тржишна 
вредност непокретности виша је у односу на 
вредност уложеног капитала тог оснивача, ра-
злика се опорезује у складу са одредбом члана 
40. став 1. тачка 1) ЗПДПЛ-а, тако да пренос непо-
кретности није предмет опорезивања порезом 
на пренос апсолутних права; 

4. ако је члан друштва коме се непокретност 
преноси нерезидентно правно лице, а тржишна 
вредност непокретности једнака је или нижа у 
односу на вредност уложеног капитала оснивача 
коме се непокретност преноси, пренос непокрет-
ности није опорезив у складу са ЗПДПЛ-ом, што 
значи да је тај пренос предмет опорезивања по-
резом на пренос апсолутног права (осим ако се 
не ради о првом преносу права располагања на 
новоизграђеној непокретности, при чему је при-
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вредно друштво у ликвидацији обвезник ПДВ-а, 
па је тада овај пренос опорезив ПДВ-ом, а не по-
резом на пренос апсолутних права);

5. ако је члан друштва коме се непокретност 
преноси резидентно правно лице, нема утицаја 
чињеница да ли је тржишна вредност непокрет-
ности виша или нижа у односу на вредност уло-
женог капитала тог члана, с обзиром на то да се 
у овом случају ликвидациони остатак (чак и ако 
има третман дивиденде) свакако не опорезује 
порезом на добит, што значи да, када се непо-
кретност, као ликвидациони остатак, преноси ре-
зидентном правном лицу, тај пренос је у сваком 
случају предмет опорезивања порезом на пренос 
апсолутних права (осим ако се не ради о првом 
преносу права располагања на новоизграђеној 
непокретности, при чему је привредно друштво 
у ликвидацији обвезник ПДВ-а, па је овај пренос 
опорезив ПДВ-ом, а не порезом на пренос апсо-
лутних права).

Остала питања и специфичности 
ликвидације друштва са ограниченом 
одговорношћу

Одговорност чланова по окончању 
ликвидације

Чланови д. о. о. одговарају солидарно за 
обавезе друштва у ликвидацији и након бриса-
ња друштва из Регистра привредних субјеката, 
до висине примљеног износа из ликвидационог 
остатка. Потраживања поверилаца застаревају у 
року од три године од дана брисања друштва из 
Регистра.

Гашење рачуна

Ликвидациони управник, након добијања 
решења Агенције о упису брисања друштва у 
Регистар, исто доставља банци као прилог оба-
вештењу о окончању ликвидације. На основу тог 
обавештења, а у складу са тачком 20. Одлуке о 
ближим условима и начину отварања, вођења 
и гашења текућих рачуна („Сл. гласник РС”, бр. 
55/2015, 82/2017 и 69/2018), банка гаси рачун.

Престанак радног односа запослених

Уколико послодавац престане са радом услед 
ликвидације, и запосленима престаје радни 
однос. У случајевима престанка постојања по-
слодавца, запосленима престаје радни однос, 
независно од воље послодавца и запосленог, на 

основу члана 176. став 1. тачка 5) Закона о раду 
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/2005… 113/2017).

Закон не садржи одредбу којом би било ре-
гулисано питање радних односа запослених у 
случају покретања поступка ликвидације. Ипак, 
чланом 529. Закона прописано је да у одлуци о 
ликвидацији друштво именује ликвидационог 
управника и тим именовањем престају права за-
ступања друштва свим заступницима. Ликвида-
циони управник према члану 532. Закона може 
да врши све послове неопходне за спровођење 
ликвидације друштва. Из тога произлази ње-
гово право да задржи на раду одређени број 
радника ради окончања неопходних послова и 
вршења активности у сврху спровођења поступ-
ка ликвидације. Следствено томе, ликвидациони 
управник има право и да откаже уговор о раду 
радницима за чијим радом више не постоји по-
треба. Дефинитивним брисањем предузећа из 
Регистра привредних субјеката престаје радни 
однос и задржаним радницима. 

У случају отказа услед престанка рада посло-
давца раднику не припада право на отпремнину 
из члана 158. Закона о раду јер се не ради о пре-
станку радног односа у смислу члана 179. став 5. 
тачка 1) Закона о раду, о чему је и Министарство 
рада и социјалне политике објавило Мишљење 
бр. 011-00-713/2009-02 од 3. 9. 2009. године:

Дакле, у случају престанка рада послодавца 
због покретања поступка ликвидације, запосле-
ном престаје радни однос по сили закона, као и 
сва права из радног односа. Према томе, запосле-
ни коме је радни однос престао по овом основу, 
нема право на отпремнину по основу вишка запо-
слених из чл. 158. Закона о раду.

Запослене труднице и запослене које су на по-
родиљском одсуству, одсуству са рада ради неге 
детета и одсуству са рада ради посебне неге де-
тета не уживају заштиту из члана 187. Закона о 
раду јер је разлог отказа престанак рада посло-
давца, па у том смислу не може да се обезбеди 
поменута заштита. У вези са тим издвајамо део из 
објашњења Министарства за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања из јула 2018. године 
(извор: интернет страница Министарства):

Изузетно, уколико је запосленом престао 
радни однос независно од његове воље или воље 
послодавца у случају престанка рада послодавца, 
у складу са одредбом чл. 176. ст. 1. т. 5) Закона о 
раду, инспектор рада није овлашћен да предузи-
ма мере, већ у овој ситуацији запослене (трудни-
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це или породиље) упућује да своја права остваре 
преко Националне службе за запошљавање, сход-
но Закону о запошљавању и осигурању за случај не-
запослености.

С обзиром на то да покретањем односно окон-
чањем ликвидације запосленом престаје радни 
однос по сили закона, престају и сва права из рад-
ног односа, укључујући право на годишњи одмор, 
о чему је и Министарство рада и социјалне поли-
тике понудило Мишљење бр. 011-00-492/2009-02 
од 19. 6. 2009. године:

Према томе, у случају да послодавац преста-
не са радом у складу са Законом о стечајном по-
ступку или у складу са Законом о привредним 
друштвима (престанак предузетника или ликви-
дације привредних друштава), запосленом пре-
стаје радни однос по сили закона, као и сва права 
из радног односа, па и право на годишњи одмор.

Запосленом коме је престао уговор о раду по-
слодавац у ликвидацији дужан је да достави ре-
шење о престанку радог односа на основу члана 
176. став 5. Закона о раду, затим да запосленог 
одјави са обавезног социјалног осигурања у року 
од три дана од престанка запослења у смислу 
члана 132. у вези са чланом 144. став 1. тачка 2) 
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 и 75/2014), као 
и да му исплати све неисплаћене зараде и оста-
ла примања остварена у складу са уговором о 
раду и колективним уговором у року од 30 дана 
од престанка радног односа, сагласно члану 186. 
Закона о раду.


Значи, запосленима радни однос може 
да престане непосредно по отварању ли-

квидационог поступка, с обзиром на то да мо-
ментом његовог отварања престаје да постоји 
својство управљачке функције послодавца које 
се сада преноси на ликвидационог управни-
ка. На тај начин престаје и постојање правног 
субјективитета једне од страна закључница 
уговора о раду, односно једне од уговорних 
страна, чиме се стичу услови за престанак рад-
ног односа запослених. С друге стране, уколи-
ко је то неопходно, ликвидациони управник 
има правну моћ да задржи на раду одређени 
број лица најкасније до момента дефинитивног 
брисања субјекта ликвидације из Регистра.

Дефискализација фискалне касе
Ако порески обвезник престане са обављањем 

делатности, дужан је да пре подношења захтева 
за брисање из одговарајућег регистра поднесе 
захтев за фискализацију на обрасцу ИПУ-1. На 
захтеву је потребно да се заокружи разлог под 
бројем 5) одјава/престанак обављања делатно-
сти. Захтев се подноси преко овлашћеног серви-
сера. Обвезник је дужан да фискалну касу преда 
овлашћеном сервису оног дана када престаје са 
радом.

По пријему обрасца ИПУ-1, порески орган те-
лефоном обавештава овлашћени сервис о вре-
мену када ће се поступити по захтеву обвезника 
за брисање фискалне касе из Регистра фискали-
зованих каса због престанка обављања делат-
ности, које не може бити дуже од два дана од 
дана пријема обрасца ИПУ-1 од стране пореског 
органа.

Пореска управа доноси решење о брисању 
обвезника из Регистра фискализованих каса због 
престанка обављања делатности, које обвезник 
доставља Агенцији. У складу са чланом 39. За-
кона о фискалним касама Агенција може да из-
врши брисање обвезника из тог регистра када 
обвезник поднесе доказ о брисању из Регистра 
фискализованих каса због престанка обављања 
делатности обвезника.

Овлашћени сервис је дужан да фискални 
модул заливен за кућиште фискалне касе чува 
док Пореска управа писмено не одобри његово 
уништавање, а уништава га овлашћени сервис у 
присуству комисије за уништавање фискалног 
модула, коју образује Пореска управа од пред-
ставника овлашћеног сервиса и Пореске управе. 
Ова комисија саставља записник о извршеном 
уништавању фискалног модула.

Орган надлежан за вођење одговарајућег ре-
гистра не може извршити брисање обвезника 
из тог регистра у случају када је Пореска управа 
изрекла меру забране обављања делатности про-
писане овим законом, док траје изречена мера 
забране обављања делатности. П С

Читајте најновија мишљења
 Министарства финансија на

Прописи.нет
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признају се као расход у износу од 0,5% укупног 
прихода. Притом укупан приход за потребе утвр-
ђивања порески признатих расхода представља 
укупан приход исказан на класи 6 – Приходи 
(Мишљење Министарства финансија бр. 413-00-
99/2017-04 од 10. 5. 2017. године). 

Издавање фискалног рачуна приликом 
даљинске продаје – продавац одлучио 
да издаје рачуне

Питање:
Иако знамо да приликом даљинске продаје 

нема обавезе издавања фискалног рачуна (ши-
фра делатности 47.91), изабрали смо да их ипак 
издајемо. Када настаје обавеза креирања и из-
давања фискалног рачуна приликом даљинске 
продаје?

Одговор:
Промет преко фискалне касе евидентира се 

онда када је настао, независно од тога да ли је, 
када и како наплаћен. Дакле, када пошаљете куп-
цу робу, издајете фискални рачун. С обзиром на 
то да сте извршили испоруку са „одложеним пла-
ћањем” – док курирска служба не уплати новац 
на ваш рачун, у бази података фискалне касе као 
средство плаћања означавате „чек”.

Образложење:
Чланом 5. став 3. Закона о фискалним касама 

(„Сл. гласник РС”, бр. 135/2004 и 93/2012) дефини-
сано је да се означавање начина плаћања добара 
и услуга у бази података фискалне касе врши на 
следећи начин:
1) ако се плаћање врши готовим новцем, новчаним 
боновима, новчаним поклон честиткама, интер-
ним картицама и сл., као средство плаћања озна-
чава се „готовина”;
2) ако се плаћање врши чеком или налогом за пре-
нос, као средство плаћања означава се: „чек”;
3) ако се плаћање врши платном картицом, као 
средство плаћања означава се „картица”.

Питања претплатника на теме из 
рачуноводства

Репрезентација – сопствени производи

Питање:
Предузеће поседује професионалну кухињу за 

исхрану радника. Припремљена храна коришће-
на је и за исхрану страних пословних партнера 
као свечани ручак (управа није ишла у кафану са 
страним партнерима, већ је храна припремљена у 
кухињи предузећа). Да ли улазни рачуни за месо, 
поврће, воће и зачине могу да имају третман тро-
шка репрезентације (евидентира се на конту 551) 
и до ког износа трошкови репрезентације нису 
опорезовани?

Одговор:
За утрошени материјал за припрему оброка 

(у складу са нормативима) за пословне партнере 
интерним рачуном задужујете трошак репрезен-
тације (по набавној цени), а раздужујете залихе 
материјала. У вези са тим и Министарство финан-
сија објавило је Мишљење бр. 430-00-00740/2006-
04 од 20. 6. 2006. године:

…При томе, када привредни субјект пружа 
поменуте услуге за сопствене пословне потре-
бе (репрезентација), према нашем мишљењу, 
такво узимање добара, односно пружање услуга 
није дужан да евидентира преко фискалне касе, с 
обзиром на то да није извршен промет, односно 
не постоји накнада за узета добра, односно за 
пружене услуге.

Из наведеног произлази да је привредни су-
бјект у обавези да за тако узета добра изврши 
раздужење, у конкретном случају угоститељ-
ског објекта и интерним рачуном задужи место 
трошка (трошак репрезентације) у привредном 
субјекту по набавној цени, у складу с прописима 
који регулишу област рачуноводства и ревизије.

На рачуну 551 исказујете издатке за репрезен-
тацију, укључујући и вредност сопствених прои-
звода, робе и услуга.

У складу са чланом 15. став 6. Закона о поре-
зу на добит правних лица („Сл. гласник РС”, бр. 
25/2001… и 95/2018), издаци за репрезентацију 
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Огранак на истој адреси као седиште 
или проширење услуге у оквиру 
постојеће делатности

Питање: 
Друштво са ограниченом одговорношћу реги-

стровано је са шифром 56.10, а жели да прошири 
делатност за производњу пица и доставу истих. 
Да ли на истој адреси може да се отвори огранак 
за производњу и доставу пица? И уколико може, 
да ли постоји обавеза за 2 фискалне касе (једна за 
кафић-ресторан и друга за доставу пица)?

Одговор:
Огранак може да се организује на истој адре-

си на којој је седиште, при чему нема посебан 
фискални субјективитет. Међутим, у конкретном 
случају образовање огранка је пословна одлука, 
а не законска обавеза. 

Образложење:
У складу са чланом 567. Закона о привредним 

друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011… и 
95/2018), огранак привредног друштва је издвоје-
ни организациони део привредног друштва на те-
риторији Републике Србије преко кога друштво 
обавља делатност у складу са законом. Даље у 
члану 571. наведено је да огранак у правном про-
мету наступа под пословним именом друштва, уз 
навођење:
1) да је реч о огранку;
2) адресе огранка, ако се разликује од адресе се-
дишта друштва;
3) назива огранка, ако га има.

Из овог члана може да се закључи да адреса 
огранка може да буде адреса седишта друштва.

Иако је неспорно да постоји обавеза регистра-
ције огранка у свим случајевима када је друштво 
образовало огранак (добровољно или на основу 
захтева посебних прописа), у пракси се још увек 
јављају нејасноће око обавезности образовања 
огранка.

У складу са чланом 4. Закона о угоститељству 
(„Сл. гласник РС”, бр. 17/2019) обавезни сте да 
образујете огранак само ако обављате угости-
тељску делатност у седишту као споредну де-
латност. Међутим, с обзиром на то да већ сада 
обављате угоститељску делатност (56.10 – Де-
латност ресторана и покретних угоститељских 
објеката), која обухвата припремање и сервирање 
хране гостима било да бивају послужени за сто-
лом или да се сами послужују изложеним јелима, 

било да обедују припремљене оброке у објекту, 
да их носе са собом или да им се они достављају; 
укључено је и припремање и послуживање хране 
за непосредно конзумирање из моторних и оста-
лих возила, у ствари бисте вршили проширење 
услуга које пружате. Те нове артикле које нуди-
те (пица) уносите у постојећу фискалну касу као 
нови артикал.

Чак и ако бисте се одлучили за оснивање и ре-
гистрацију огранка (пословна одлука), огранак 
домаћег привредног друштва образовањем, од-
носно регистрацијом не стиче посебан фискални 
субјективитет у односу на привредно друштво. У 
вези с тим не постоји обавеза да се у фискалној 
каси посебно наводи постојање огранка (у фи-
скалном исечку наводи се назив обвезника, као 
и назив и адреса продајног места, али не мора да 
се наводи да је то адреса огранка). 

Делатност 56.10 – Делатности ресторана и 
покретних угоститељских објеката – обухвата 
припремање и сервирање хране гостима било 
да бивају послужени за столом или да се сами 
послужују изложеним јелима, било да обедују 
припремљене оброке у објекту, да их носе са со-
бом или да им се они достављају. Укључено је и 
припремање и послуживање хране за непосред-
но конзумирање из моторних и осталих возила.

Осим тога, наведена делатност обухвата ак-
тивности:
● ресторана,
● кафетерија,
● ресторана брзе хране,
● ресторана са услугом „за понети”,
● покретних колица за продају сладоледа,
● покретних колица са храном,
● припремања хране на пијачним тезгама,
● ресторана и барова повезаних са саобраћајем 
када их обављају одвојене јединице;
а не обухвата:
● продају хране посредством аутомата – дел. 
47.99,
● припремање и достављање хране на основу 
концесије – дел. 56.29.

Поклон материјала друштву од стране 
оснивача – физичког лица

Питање:
Физичко лице које је истовремено и оснивач и 

директор привредног друштава купило је 23 тоне 
брашна, а затим донело одлуку да брашно које 
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је набавило као физичко лице унесе у предузеће, 
где ће се користи у процесу производње, за изра-
ду хлеба и пецива.

Пошто се овде ради о поклону, треба ли да 
се поднесе пореска пријава пореза на поклон и 
у ком року? Како треба да се спроведе књижење 
брашна које је добијено на поклон у нашим по-
словним књигама?

Одговор:
Полазимо од претпоставке да се ради о бес-

теретном давању добара (брашна), односно да 
поклонодавац од предузећа поклонопримца не 
потражује по том основу накнаду.

С обзиром на то да и порески аспект произла-
зи из рачуноводственог, полазимо од става за 
књижење: 101 – Материјал / 6796 – Остали непо-
менути приходи – по основу поклона.

Из чињенице да се примљени поклон књижи 
на приходе друштва, који тиме улазе у пореску 
основицу за утврђивање пореза на добит, прои-
злази и последица да се на овакав примљени по-
клон НЕ плаћа порез на поклон.

Образложење:
У складу са одредбом члана 14. став 4. Зако-

на о порезима на имовину („Сл. гласник РС”, бр. 
26/2001… и 99/2018 – Одлука УС РС), поклоном се, 
у смислу овог закона, не сматра: 
● пренос без накнаде права на непокретностима 
и покретним стварима из ст. од 1. до 3. овог чла-
на, на који се плаћа порез на додату вредност у 
складу са прописима којима се уређује порез на 
додату вредност, независно од постојања угово-
ра о поклону; 
● приход физичког лица по основима који су изу-
зети из дохотка за опорезивање, односно који је 
предмет опорезивања порезом на доходак гра-
ђана у складу са законом којим се уређује опоре-
зивање дохотка грађана; 
● приход правног лица који се укључује у обра-
чун основице за опорезивање порезом на добит 
правних лица у складу са законом којим се уре-
ђује опорезивање добити правних лица. 

Дакле, у свим овим случајевима бестерет-
но давање не сматра се поклоном у смислу За-
кона, тј. није предмет опорезивања порезом 
на поклон. То значи да у датим ситуацијама 
поклонопримац није обвезник пореза на по-
клон, као и да по том основу не подноси поре-

ску пријаву за порез на поклон нити било коју 
другу документацију Пореској управи. 

У циљу избегавања двоструког опорезива-
ња, када вредност поклона представља приход 
правног лица (поклонопримца) који се урачунава 
у основицу за порез на добит правних лица, такав 
поклон не опорезује се порезом на поклон. Да-
кле, то су случајеви када се правна лица јављају 
као поклонопримци, а пореско изузимање оства-
рује се: 

● ако се по основу тог поклона евидентира 
приход у пословним књигама правног лица; 
● ако се тај приход урачунава у основицу за 
порез на добит правних лица. 

Наравно, обвезницима пореза на добит прав-
них лица који се сматрају добитним организаци-
јама у основицу за порез на добит правних лица 
урачунава се и приход који она остваре по основу 
примљеног поклона (исказан је на рачуну 6796). 

Пореска амортизација

Питање:
Обвезник (предузетник који води пословне 

књиге) прекида обављање делатности 31. 7. 2019. 
године. У евиденцији основних средстава има:
1. опрему набављену 2018,
2. опрему набављену у 2018. и продату у фебру-
ару 2019,
3. опрему набављену у фебруару 2019.

Сва наведена опрема разврстана је у III групу 
за потребе обрачуна пореске амортизације. Како 
обрачунати пореску амортизацију за период 1. 1 
– 31. 7. 2019?

Одговор:
За средства под бројевима 1 и 2:

Основица за пореску амортизацију средста-
ва стечених у 2018. години (III група) за период 
1. 1 – 31. 7. 2019. једнака је укупној неотписаној 
вредности тих средстава на 31. 12. 2018. године 
– Неотписана вредност расходованог средства 
(продатог).

Пореска амортизација = Основица × 15%.
С обзиром на то да се пореска амортизација 

за средства разврстана у групе од II до V, која су 
стечена закључно са 31. 12. 2018. године, обрачу-
нава у складу са чланом 10. Закона о порезу на до-
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бит правних лица („Сл. гласник РС”, бр. 25/2001… 
и 95/2018):
● амортизација се утврђује применом дегресив-
не методе;
● основица у првој години је набавна вредност;
● основица у наредним годинама је салдо групе;
● тренутак стицања и стављања у употребу није 
релевантан – у тренутку стицања набавна вред-
ност новог средства увећава салдо групе (без 
обзира на то да ли је средство набављено у нпр. 
марту или октобру исте године);
● тренутак отуђења (расходовања) средства 
није релевантан – у тренутку отуђења салдо гру-
пе се умањује за неотписану вредност средства 
(набавна вредност минус припадајући износ по-
реске амортизације, у наведеном случају „сал-
до” продатог средства на 31. 12. 2018).

За средства под бројем 3:
За опрему набављену након 1. 1. 2019. године 

пореска амортизација обрачунава се у складу са 
чланом 10б Закона о порезу на добит правних 
лица, и то:
● амортизација се утврђује применом пропорци-
оналне методе;

● основицу чини набавна вредност средства за 
свако средство посебно;
● када је средство стечено у току пореског пе-
риода, амортизација се утврђује сразмерно вре-
мену од када је започет обрачун амортизације 
(обрачун амортизације започиње од дана када 
стална средства, сагласно прописима о рачуно-
водству, постану расположива за коришћење);
● за стална средства отуђена у току пореског пе-
риода амортизација се обрачунава до дана оту-
ђења тог средства.

Значи, за средство које сте набавили у фебру-
ару пореску амортизацију обрачунавате од дана 
почетка амортизовања (стављања у употребу) до 
31. 7. 2019, чиме добијате број дана у употреби, а 
износ амортизације је: 

Основица (набавна вредност) × (броја дана у 
употреби / 365) × 15%.

Уколико је овако добијени износ амортизације 
виши од обрачунате рачуноводствене амортиза-
ције (где нпр. као амортизациону стопу користи-
те 10% или неки други проценат који је нижи од 
15), као расход у пореском билансу признаје се 
рачуноводствена амортизација. П С

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.
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Мр Јован Чанак

Родитељски динар у функцији 
остваривања ваннаставне 
активности у установама 
предшколског и школског 
образовања и васпитања
Родитељски динар је, као термин, први пут употребљен у Националној страте-
гији образовања у Србији 2005–2010. године, што подразумева увођење додат-
них извора финансирања делатности школских и предшколских установа, и то 
не само из буџетских средстава већ и из средстава родитељског динара. Поста-
вља се питање да ли се тај вид финансирања установа образовања и васпитања 
односи на њихову редовну или само проширену, односно додатну делатност.

Увод

Увођење родитељског динара створило је у 
пракси у почетку одређене недоумице и дилеме 
код родитеља ђака, попут оних када и за које на-
мене треба да се издваја родитељски динар и ко 
о томе одлучује. Те дилеме проистекле су и из 
непрецизног, односно непотпуног образложе-
ња тадашњег министра просвете и спорта, који 
је изјавио да ће применом Националне страте-
гије од 2005. године родитељи партиципирати у 
школским трошковима – набавци нових учила, 
текућем одржавању и слично. Овакав став ми-
нистра протумачен је од директора школа као 
„морање”, па су у том смислу приликом уписа 
ученика у школу родитељи добили и уплатницу 
на одређени износ, који је требало да уплате како 
би испунили услов за упис ученика у школу. Сва-
како да је оваква пракса увођења родитељског 
динара створила незадовољство код родитеља, 
па је, сходно томе, такав став коригован у смислу 
да се реч „морање” замени речима „ако хоће, 
могу”. 

То је у суштини значило да је увођење ро-
дитељског динара засновано на принципу 
добровољности, а не законске обавезе. Ка-

сније су се појавили и ставови надлежних из 
Министарства просвете да школа не сме да 
условљава упис у било који разред било које 
школе давањем родитељског динара. Наиме, 
родитељски динар треба схватити апсолутно 
као добровољно давање и уколико се сматра 
да ће бити исправно уложен, родитељ ће га и 
уплатити, а уколико нема да плати или не сма-
тра да је потраживање оправдано, не мора да 
плати. 

Министарство просвете апеловало је на то да 
се пријаве сви случајеви условљавања да се при-
ликом уписа у школе плати родитељски динар. 
Верујемо да су ове недоумице превазиђене и да 
треба имати у виду које су компетенције Савета 
родитеља у погледу предлога одлучивања и њи-
ховог усвајања од стране Школског одбора и у 
које намене ће се трошити издвојени родитељски 
динар. 

Закон о основама система образовања 
и васпитања

Одредбе Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закони и 10/2019) које регулишу 
проширену делатност школских и предшкол-
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ских установа и компетенције Савета родитеља, 
као предлагача ваннаставних активности, као и 
Школског одбора који доноси или не доноси ко-
начне одлуке, сматрају се полазном основом на 
којој је засновано увођење родитељског динара.

У том смислу у овом чланку фокус је на извори-
ма финансирања из којих се обезбеђују средства 
за потребе реализације ваннаставних активно-
сти, па се, сходно томе, наводе и неке одредбе 
које регулишу споменуту проблематику.

Члан 70. Закона односи се на регулисање 
наставе у природи, екскурзије и студијска путо-
вања. Према том члану, уз сагласност Савета ро-
дитеља установа може да организује наставу у 
природи, екскурзију и студијско путовање. Услов 
за тако нешто је постојање програма активности, 
који треба да буде усаглашен са плановима и про-
грамима наставе и учења за основно и средње 
образовање и васпитање и саставни је део годи-
шњег плана рада установе. Ближе услове за ор-
ганизацију и остваривање наставе у природи и 
екскурзије прописује министар. На основу одред-
бе овог члана Закона министар просвете, науке и 
технолошког развоја (даље: министар) донео је 
два правилника: 
1) Правилник о организацији и остваривању на-
ставе у природи и екскурзије у основној школи 
(„Сл. гласник РС”, бр. 30/2019), који је ступио на 
снагу 1. септембра 2019. године,
2) Правилник о организацији и остваривању ек-
скурзије у средњој школи („Сл. гласник РС”, бр. 
30/2019), који је ступио на снагу почев од школске 
2019/2020. године.

Првим правилником, који се односи на основ-
не школе, регулише се извођење наставе у приро-
ди и екскурзије, док је други усмерен на извођење 
екскурзија у средњим школама. На основу изне-
тог може да се закључи да је извођење наставе 
у природи и извођење екскурзија ваннаставна 
активност која се финансира из родитељског ди-
нара.

Члан 89. Закона прописује делатност устано-
ве, односно ко обавља делатност образовања у 
предшколском васпитању, у основном и сред-
њем образовању и васпитању, као и у образов-
но-васпитном центру у којем се остварује више 
програма различитих нивоа образовања и васпи-
тања или више различитих подручја рада. Поред 
осталог, овим чланом Закона прописује се да 
школа може да обезбеђује смештај и исхрану 
ученика (даље: школа са домом). Ова одредба 

је истакнута због тога што се пружање услуга 
смештаја у дом и исхрана ученика финансирају 
из средстава буџета Републике Србије, што је 
засновано на законској обавези, а средства ко-
јима родитељи партиципирају у економској цени 
смештаја и исхране не сматрају се родитељским 
динаром јер то није у надлежности Школског од-
бора и Савета родитеља. Према томе, смештај 
у дом и исхрана ученика представљају редовну 
делатност установа ученичког и студентског 
стандарда и не могу да се третирају као ванна-
ставна активност која се финансира из родитељ-
ског динара. 

Члан 103. Закона односи се на ученичке задру-
ге, а прописује да школа може да оснује ученичку 
задругу у циљу развијања ваннаставних актив-
ности и предузетничког духа ученика, при чему 
се њен рад уређује посебним законом. Дакле, и 
овај члан помиње да се ученичке задруге оснива-
ју ради развијања ваннаставних активности, али 
и ради развијања предузетничког духа ученика, 
тако да је на основу његових одредби донет 
Правилник о ученичким задругама („Сл. гласник 
РС”, бр. 31/2018). Не улазећи у коментар одред-
би овог правилника, у наставку ће бити цитирана 
само одредба члана 22, која регулише стицање и 
расподелу добити ученичке задруге јер се у њој 
препознаје финансирање ваннаставних активно-
сти након расподеле годишње добити приказане 
у усвојеним финансијским извештајима:

Скупштина ученичке задруге одлучује о распо-
дели годишње добити након усвајања финансиј-
ских извештаја.

Добит из става 2. овог члана распоређује се 
следећим редом:
1) за покриће губитака пренетих из ранијих годи-
на;
2) проширење материјалне основе рада ученичке 
задруге и оснивача ученичке задруге:
● за унапређивање делатности пружања услуга 
и производње добара који су резултат рада уче-
ничке задруге;
● за улагање у куповину и продају уџбеника, при-
бор и опрему која је потребна за остваривање и 
унапређивање образовно-васпитног рада;
● за финансирање екскурзија, исхране и превоза 
социјално угрожених категорија ученика;
● унапређивање образовно-васпитног рада у 
школи (финансирање пројеката, размена учени-
ка, куповина наставних средстава и наставних 
помагала и др.);
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● у друге сврхе у складу са актима којима се уре-
ђује рад ученичке задруге.

Након расподеле добити из става 3. овог чла-
на, преостали део добити може се користити 
за награђивање задругара, највише у висини од 
највише 25% од укупне добити ученичке задруге, 
у складу са законом.

Сагласност на расподелу добити из става 4. 
овог члана даје школски одбор школе оснивача 
ученичке задруге.

Задругари који су ученици школе која је оснивач 
ученичке задруге не могу се награђивати доделом 
финансијских средстава.

Износ нераспоређене добити преноси се у на-
редну пословну годину.

Наведене одредбе члана 103. Закона пропису-
ју да из нераспоређеног добитка један део може 
да се усмери за финансирање екскурзија, исхра-
не и превоза социјално угрожених категорија. 
Дакле, део оствареног добитка, који се одлуком 
распоређује и за екскурзије, у функцији је финан-
сирања ваннаставних активности, па ће, сходно 
томе, партиципација родитељског динара у по-
крићу текућих расхода бити мања по наведеном 
основу.

Члан 108. Закона односи се на одговорност 
и безбедност деце и ученика. Њим је прописано 
да установа доноси акт којим прописује мере, 
начин и поступак заштите и безбедности деце 
и ученика за време боравка у установи и свих 
активности које организује установа у сарадњи 
са надлежним органом јединице локалне само-
управе, које је дужна да спроводи. Упутство за 
израду акта о мерама, начину и поступку зашти-
те безбедности деце и ученика за време борав-
ка у установи доноси министар. Сходно томе, 
министар је донео (22. децембра 2014. године, 
под бројем 610-00-953/2014-01) инструкцију, од-
носно упутство за установе које су одговорне за 
безбедност и заштиту деце и ученика, како би на 
основу тога израдиле правилнике о мерама, на-
чину и поступку заштите и безбедности ученика 
за време боравка у школи и свих активности које 
организује школа. У тим правилницима, између 
осталог, треба прописати одредбе о изворима 
средстава која се обезбеђују за потребе зашти-
те и безбедности деце и ученика док бораве у 
установи. Чињеница је да се поменута средства 
осигуравају у буџету јединице локалне самоупра-
ве, али се могу осигурати и из прикупљања ро-
дитељског динара, о чему ће касније бити речи. 

Члан 186. Закона односи се на изворе финан-
сирања делатности образовања и васпитања у 
предшколском установама, као и у установама 
основних и средњих школа. Средства за финан-
сирање делатности установа обезбеђују се у бу-
џету Републике Србије, аутономне покрајине и 
јединице локалне самоуправе. Установе могу да 
остваре и сопствене приходе по основу проши-
рене делатности, као и друге приходе у складу 
са Законом. Ова средства обезбеђују се у складу 
са критеријумима и стандардима финансирања 
установе које прописује министар, па је у том 
смислу прописао и два правилника:

1) Правилник о критеријумима и стандардима 
за финансирање установе која обавља делатност 
основног образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 73/2016),

2) Правилник о критеријумима и стандардима 
за финансирање установе која обавља делатност 
средњег образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 72/2015, 842015, 73/2016 и 45/2018).

Остваривање прихода, евидентирање и кори-
шћење средстава из става 2. овог члана врши се у 
складу са прописима којима се уређује буџетски 
систем, а то су Закон о буџетском систему („Сл. 
гласник РС”, бр. 54/2019… 31/2019) и Правилник 
о стандардном класификационом оквиру и конт-
ном плану за буџетски систем („Сл. гласник РС”, 
бр. 16/2016… и 33/2019).

Члан 189. Закона прописује изворе средстава 
за финансирање установа образовања и васпита-
ња из буџета јединица локалне самоуправе. Када 
је реч о финансирању установа предшколског 
образовања из буџета јединица локалне самоу-
праве, треба имати у виду тачке 1) и 5) наведеног 
члана, које гласе:

1) остваривање делатности предшколског ва-
спитања и образовања (полудневни и целодневни 
боравак, исхрана, нега и превентивна заштита 
деце предшколског узраста) у висини до 80% од 
економске цене по детету, укључујући у цело-
сти средства за плате, накнаде и друга прима-
ња, социјалне доприносе на терет послодавца, 
отпремнине, као и помоћ запосленима у пред-
школској установи, расходе за припремни пред-
школски програм, осим оних за које се средства 
обезбеђују у буџету Републике Србије и остале 
текуће расходе; 

5) превоз: деце и њихових пратилаца ради 
похађања припремног предшколског програма 
на удаљености већој од два километра, ученика 
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основне школе на удаљености већој од четири 
километра од седишта школе; превоз, смештај 
и исхрану деце и ученика са сметњама у развоју 
и инвалидитетом и њихових пратилаца, без об-
зира на удаљеност места становања од школе; 
превоз деце и ученика који имају пребивалиште 
на територији јединице локалне самоуправе на 
удаљености већој од четири километра од седи-
шта школе и у случајевима када ученици основ-
не школе похађају школу на територији друге 
јединице локалне самоуправе – ако је школа коју 
похађају најближа месту пребивалишта учени-
ка; превоз ученика на републичка и међународна 
такмичења.

Дакле, у тачки 1) члана 189. Закона уочава се 
да се средства за финансирање предшколске 
установе обезбеђују у буџету јединице локалне 
самоуправе до 80% од економске цене по детету, 
што значи да преосталих 20% треба да сносе ро-
дитељи деце, што треба да буде верификовано 
финансијским планом предшколске установе. 
Одлуку о висини економске цене по детету доно-
си оснивач установе, тј. јединица локалне самоу-
праве. Средства која се обезбеђују на прописани 
начин одлуком надлежног органа јединице ло-
калне самоуправе не сматрају се родитељским 
динаром, с обзиром на то да је остваривање де-
латности предшколског васпитања и образовања 
(полудневни и целодневни боравак, исхрана, нега 
и превентивна заштита деце предшколског узра-
ста) редовна делатност предшколске установе.

Закон о предшколском образовању и 
васпитању

У Закону о предшколском образовању и ва-
спитању („Сл. гласник РС”, бр. 18/2010, 101/2017, 
113/2017 – др. закон, 95/2018 и 10/2019) фокус се 
ставља на одредбе које су у вези са финанси-
рањем делатности предшколског образовања. 
Према члану 3. Закона прописано је остварива-
ње осталих делатности у предшколској установи. 
Дакле, поред редовне делатности предшколске 
установе, која је прописана чланом 2. Закона, чла-
ном 3. Закона прописана је и остала (или проши-
рена) делатност из које се обезбеђују средства 
за исхрану, негу, превентивно-здравствену и со-
цијалну заштиту деце предшколског узраста, у 
складу са Законом.

Ближе услове и начин остваривања исхране, 
неге и превентивно-здравствене заштите спо-

разумно прописују министар надлежан за по-
слове здравља и министар надлежан за послове 
образовања. С тим у вези донет је и споразумни 
Правилник о ближим условима и начину оства-
ривања исхране деце у предшколској установи 
(„Сл. гласник РС”, бр. 39/2018) од стране мини-
стра надлежног за послове здравља и министра 
надлежног за послове образовања.

Ближе услове и начин остваривања социјалне 
заштите споразумно прописују министар надле-
жан за послове социјалне политике и министар 
надлежан за послове образовања. Ова одредба 
из става 3. члана 3. Закона уређена је детаљни-
је доношењем подзаконског акта Правилника о 
ближим условима и начину остваривања социјал-
не заштите деце у предшколској установи („Сл. 
гласник РС”, бр. 131/2014), који су споразумно 
усагласили и прихватили министар надлежан за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања и 
министар надлежан за послове образовања.

Према члану 49. Закона, средства за финан-
сирање делатности предшколске установе обе-
збеђују се у складу са Законом. Одредбе других 
закона које се односе на обезбеђење средстава 
за финансирање делатности садржане су у дру-
гим законима, као што су: Закон о основама си-
стема образовања и васпитања, о чему је било 
речи раније, као и у Закону о буџету Републике и 
одлукама о буџету јединица локалних самоупра-
ва које се доносе за буџетску годину и др.

Члан 50. Закона прописује да родитељ, одно-
сно други законски заступник детета учествује 
у обезбеђивању средстава за остваривање де-
латности предшколске установе чији је оснивач 
Република Србија, аутономна покрајина или једи-
ница локалне самоуправе, у складу са Законом. 
Другим ставом овог члана прописује се да одлуку 
о висини цене из става 1. овог члана доноси осни-
вач. Напомињемо да се средства која се обезбе-
ђују за остваривање делатности предшколске 
установе не сматрају родитељским динаром, већ 
средствима буџета у која је одлуком надлежног 
органа јединице локалне самоуправе у економ-
ску цену укључена и партиципација родитеља као 
законска обавеза, која се не сматра родитељ-
ским динаром који се обезбеђује на добровољ-
ном принципу, како је то раније констатовано. 
Трећим ставом овог члана прописано је да се од 
обавеза плаћања из става 1. овог члана у целод-
невном и полудневном боравку изузимају деца 
без родитељског старања, деца са сметњама у 
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развоју и инвалидитетом и деца из материјално 
угрожених породица, у складу са прописима ко-
јима се уређује финансијска подршка породици 
са децом. Изузимање деце од обавезе плаћања 
детаљније је регулисано у Закону о финансијској 
подршци породици са децом („Сл. гласник РС”, 
бр. 113/2017 и 50/2018) и подзаконским актом – 
Правилником о ближим условима и начину оства-
ривања права на финансијску подршку породици 
са децом („Сл. гласник РС”, бр. 58/2018).

Закон о основном образовању и 
васпитању

У овом Закону о основном образовању и ва-
спитању („Сл. гласник РС”, бр. 55/2013… 10/2019) 
постоје одредбе које се односе на ваннаставну 
активност.

Члан 27. Закона дефинише садржину школ-
ског програма, па је тако, према тачки 17. овог 
члана, саставни део школског програма програм 
излета, екскурзија и наставе у природи.

Члан 42. Закона односи се на програм ван-
наставних активности ученика. У том члану 
прописано је да је школа дужна да реализује ван-
наставне активности ученика у области науке, 
технике, културе, уметности, медија и спорта, 
у циљу јачања образовно-васпитне делатности 
школе, подстицања индивидуалних склоности и 
интересовања и садржајног и целисходног кори-
шћења слободног времена, као и ради богаћења 
друштвеног живота и разоноде ученика, развија-
ња и неговања другарства и пријатељства.

Школа посебну пажњу посвећује формирању 
музичке и драмске групе ученика, школског ли-
ста, фолклора и спортских секција, а обавезна је 
и да у оквиру својих капацитета за ученике бес-
платно организује спортске секције.

Члан 49. Закона уређује излете, екскурзије 
и наставу у природи. Према 1. ставу овог члана, 
школа може да планира и организује излете, 
екскурзије и наставу у природи на начин и под 
условима који су утврђени планом и програмом 
наставе и учења. Према 2. ставу истог члана, 
програм излета, екскурзија и наставе у природи 
саставни је део школског програма и годишњег 
плана рада школе. Према 3. ставу истог члана, 
школе које имају одговарајуће услове, као и 
установе које су специјализоване за остваривање 
квалитетних програма за децу и ученике у функ-
цији активног слободног времена, са посебним 

усмерењем на спортско-рекреативне активно-
сти, а имају одговарајуће услове, могу да буду 
центри за реализацију наставе у природи, као и 
за реализацију активности ученика више школа 
(Центар дечјих одмаралишта, Пионирски град и 
друге одговарајуће установе намењене деци и 
ученицима).

Члан 100. Закона регулише финансирање. Пре-
ма 1. ставу тог члана, средства за финансирање 
делатности јавне школе обезбеђују се у складу са 
Законом. У првом реду реч је о одредбама Зако-
на о основама система образовања и васпитања, 
што је било под коментаром тог закона Према 
2. ставу члана 100. Закона прописано је да сред-
ства за обављање делатности приватне школе 
обе збеђује оснивач.

Закон о средњем образовању и 
васпитању

Члан 11. Закона о средњем образовању и ва-
спитању („Сл. гласник РС”, бр. 55/2013… 27/2018 
– др. закон) прописује садржину школског про-
грама, који је дефинисан у 17 тачака. У оквиру та-
чке 17. обухваћен је програм излета и екскурзија. 

Члан 21. Закона дефинисао је програм екскур-
зија. Првим ставом тог члана прописује се да 
школа планира извођење екскурзија на начин и 
под условима који су утврђени планом и програ-
мом наставе и учења. У 2. ставу прописује се да је 
програм екскурзија саставни део школског про-
грама и годишњег плана рада школе. У 3. ставу 
дефинисано је да приликом извођења екскурзије 
нарочито мора да се води рачуна о свим видови-
ма заштите и безбедности ученика.

Правилник о стандардном 
класификационом оквиру и контном 
плану за буџетски систем

Чланом 17. Правилника о стандардном класи-
фикационом оквиру и контном плану за буџетски 
систем („Сл. гласник РС”, бр. 16/2016… 33/2019) 
дефинисана је садржина конта класе 700000 – 
Текући приходи. У оквиру ове класе постоји ка-
тегорија 740000 – Други приходи, унутар које се 
налази група 742000 – Приходи од продаје доба-
ра и услуга, у којој је садржан и синтетички конто 
742300 – Споредне продаје добара и услуга које 
врше државне нетржишне јединице. Прописано 
је да у оквир садржине поменутог конта улазе, 
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поред осталих, и приходи индиректних кори-
сника буџетских средстава који се остварују до-
датним активностима. Даљим рашчлањењем 
гледајући Прилог 2 (Контни план) Правилника 
види се да је отворен аналитички конто 742370 
и да се односи управо на приходе индиректних 
корисника буџетских средстава који се остварују 
додатним активностима. Овај аналитички конто, 
поред осталог, обухвата и субаналитички конто 
742378 – Родитељски динар за ваннаставне ак-
тивности. 

Поставља се питање да ли ова врста прихо-
да може да се третира као јавни приход. Ако 
се узму у обзир одредбе Правилника о усло-
вима и начину вођења рачуна за уплату јавних 
прихода и распоред средстава са тих рачуна 
(„Сл. гласник РС”, бр. 16/2016… 33/2019), до-
лази се до закључка да родитељски динар не 
може да се сматра јавним приходом, већ при-
ходом који индиректни корисници буџетских 
средстава остварују додатним активностима. 
Наиме, у Прилогу 1 – План рачуна за уплату јав-
них прихода, као саставном делу претходно 
поменутог правилника, у колони 3, чији је назив 
Економска класификација (конто) нумеричка 
ознака, не налази се конто 742378 – Родитељ-
ски динар за ваннаставне активности. 

Рачуноводствена евиденција 
родитељског динара

Будући да је о евидентирању средстава од 
родитељског динара у установама образовања 
објављен чланак у „Пословном саветнику” број 
3 из марта 2017. године (стр. 43–45), у коме је дат 
коментар поменуте проблематике, овде ће бити 
начињен осврт на још неке случајеве из скора-
шње праксе који се односе на прикупљање роди-
тељског динара у складу са препоруком Савета 
родитеља и одлуком Школског одбора. 

Недавно је у једној школи постављено питање 
следећег садржаја: Да ли у установама образова-
ња и васпитања (школама) на име трошкова пла-
ћања чувара школе (то плаћају родитељи) може 
да се прикупља новац у готовини, који се касније 
уплаћује на рачун школе? Да ли је дозвољено да 
рачуноводство установе у благајни има готов но-
вац и постоји ли неки благајнички максимум који 
може да постоји у каси школе?

На основу постављеног питања закључујемо 
да је претходно Савет родитеља својом одлу-
ком препоручио Школском одбору да се уведе 
родитељски динар из којег би се плаћали текући 
расходи – чувар школе. У складу са чланом 120. 
став 5. тачка 7) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, Савет родитеља предлаже 
органу управљања (Школском одбору) намену 
коришћења средстава остварених радом уче-
ничке задруге и прикупљених средстава од роди-
теља, односно другог заступника. Наглашавамо 
да та намена није таксативно наведена, па Савет 
родитеља може да предложи врсту намене ро-
дитељског динара Школском одбору онако како 
сматра да је најцелисходније за школску устано-
ву. Оваква одредба даје пуни легитимитет Савету 
родитеља да предложи Школском одбору да до-
несе одлуку о прикупљању родитељског динара 
наменски за плаћање чувара школе. Још један 
аргумент у прилог претходном је да, сходно чла-
ну 108. Закона о основама система образовања и 
васпитања, Савет родитеља учествује у доноше-
њу мера у вези са одговорношћу за безбедност 
деце и ученика у школи. Да би се средства од ро-
дитељског динара могла уплаћивати, потребно је 
да се отвори посебан подрачун у Министарству 
финансија – Управи за трезор, у складу са одред-
бама Правилника о начину утврђивања и евиден-
тирања корисника јавних средстава и о условима 
и начину за отварање и укидање подрачуна кон-
солидованог рачуна трезора код Управе за тре-
зор („Сл. гласник РС”, бр. 99/2018 и 40/2019). За 
прикупљена средства уплатиоцима се издаје 
признаница која се евидентира у благајничком 
извештају преко посебно отворене благајне, а 
прикупљена средства уплаћују се наредног дана 
на посебно отворен подрачун у Управи за тре-
зор. Прикупљена средства дозвољено је држати 
у благајни, али наредног дана морају да се уплате 
на поменути подрачун у Управи за трезор. Упла-
ћена средства по наведеном основу треба да се 
евидентирају у корист конта 742378 – Родитељ-
ски динар за ваннаставне активности, уз задуже-
ње конта благајне.

Што се тиче другог питања, висина благајни-
чког максимума није прописана. Међутим, треба 
имати у виду Правилник о условима и начину пла-
ћања у готовом новцу и динарима за правна лица 
и физичка лица која обављају делатност („Сл. 
гласник РС”, бр. 77/2011), у ком је чланом 2. про-
писано како се врше плаћања у готовом новцу. 
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Подизање готовине дневно вршиће се без под-
ношења документације до износа од 150.000,00 
динара. Ако је пак реч о готовинском плаћању 
већем од 1.500.000,00 динара, потребно је да се 
ово подизање најави три дана раније.

Пример: Плаћање чувара школе

Школски одбор основне школе на предлог Са-
вета родитеља донео је одлуку да се уведе пла-
ћање чувара школе за време боравка ученика у 
школи:
1. Висина родитељског динара по ученику износи 
230,00 динара месечно.
2. Школа у свим разредима и одељењима има 200 
ученика.
3. За месец септембар 2019. године родитељи су 
уплатили 46.000,00 динара.
4. Уплаћени новац положен је у посебну благајну 
и предат следећег дана на текући рачун у Управи 
за трезор у износу од 46.000,00 динара.
5. Од привредног друштва Актива Фитеп а. д. 
Београд примљена је фактура за услуге чувања 
имовине и лица за месец септембар 2019. године 
на износ од 44.000,00 динара.

Књижење: 

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

1.

121319-1 Остале благајне – 
родитељски динар 46.000,00

742378 Родитељски динар за 
ваннаставне активности 46.000,00

- за уплату родитељског динара за чувара школе по одлуци 
Школског одбора

2.
121113 Прелазни рачун 46.000,00

121319-1 Остале благајне – 
родитељски динар 46.000,00

- за предају прикупљених средстава од родитељског динара на 
текући рачун у Управи за трезор

3.
121112 Текући рачуни 46.000,00
121113 Прелазни рачун 46.000,00

- за књижење по изводу текућег рачуна

4.
131211 Обрачунати неплаћени 

расходи 44.000,00
252111 Добављачи у земљи 44.000,00

- за примљену фактуру у вези са услугама за чување имовине и 
лица

5.
252111 Добављачи у земљи 44.000,00
121112 Текући рачуни 44.000,00

- за плаћену фактуру добављача

6.

423911-5 Остале опште услуге – 
услуге чувања имовине 
и лица 44.000,00

131211 Обрачунати неплаћени 
расходи 44.000,00

 - за терећење текућих расхода након плаћене фактуре услуга

Закључак

Ваннаставна активност није таксативно де-
финисана у законским прописима, већ је то 
препуштено органима управљања школских и 
предшколских установа да о сваком конкрет-
ном случају увођења родитељског динара доно-
се одлуке о врсти намене за коју ће се издвајати 
и трошити прикупљени родитељски динар. Оно 
што је законски дефинисано као ваннаставна ак-
тивност јесу излети, екскурзије и настава у при-
роди, која се изводи у основним школама, док 
је за средње школе дефинисан начин извођења 
ђачких екскурзија. У остале случајеве у вези са 
ваннаставним активностима сврставају се они о 
којима одлуку доноси Школски одбор на предлог 
Савета родитеља, попут организовања ђачких 
кухиња, набавке уџбеника и школског прибора, 
рекреативне наставе, услуге обезбеђења деце 
за време боравка у школи и сл.

Дакле, када се каже „ваннаставна актив-
ност”, подразумева се она активност која је из-
ван редовног наставног програма и као таква 
додатно се финансира из родитељског динара. 

Међутим, и овде долази до одређене ди-
леме када се постави питање како то да су 
излети и екскурзије ваннаставна активност 
ако је програм екскурзија, излета и наставе 
у природи саставни део школског програма 
у школама основног и средњег образовања. 
Чини се да је најједноставније направити ра-
злику између редовног наставног програма 
и ваннаставних активности са аспекта извора 
финансирања истих. 

Закључна констатација могла би да се 
формулише на следећи начин: Редовни 
програм одвијања наставе финансира се из 
буџетских средстава, што је засновано на за-
конској обавези, док се ваннаставна актив-
ност финансира из родитељског динара, што 
није засновано на законској обавези, већ на 
добровољној основи која се односи на роди-
теље ђака – полазника основне школе и сред-
њих школа. П С

Часопис
„ПОСЛОВНИ САВЕТНИК”
препоручите и другима!
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Дипл. правник Слободанка Келечевић, виши буџетски инспектор у Министарству финансија

Контролна листа – планирање 
и извршавање буџета за 2019. 
годину
У овом тексту биће представљена Контролна листа – Планирање и извршава-
ње буџета за 2019. годину, шифра: КЛ-015-01/01. У њој су дата питања која се 
односе на контролу обрачуна и исплате плата запосленима којима је основица 
за обрачун плата прописана Законом о буџету, затим на уплате добити у јавним 
предузећима, привредним друштвима и другим субјектима који по овом зако-
ну имају обавезу да део добити остварене по завршном рачуну уплате у буџет, 
као и на исплате бонуса, награда и др., измиривање обавеза по основу комер-
цијалних трансакција по закону којим се уређују рокови измирења обавеза по 
комерцијалним трансакцијама и достављање кварталних и месечних извештаја 
о преносу средстава.

Увод

Законом о инспекцијском надзору прописано 
је да је инспекција дужна да сачини контролне 
листе из своје области инспекцијског надзора, 
објави их на својој интернет страници и приме-
њује у поступку редовног инспекцијског надзора. 
Буџетска инспекција Министарства финансија, 
поштујући одредбе Закона о инспекцијском над-
зору, објавила је контролне листе на интернет 
страници Министарства финансија. Имајући у 
виду надлежност Буџетске инспекције, као и да 
би контролисани субјект имао у виду из које се 
области врши инспекцијска контрола, сачињене 
су контролне листе по областима, тј. предмету 
контроле. На овај начин контролисани субјект 
унапред је упознат са тим која ће се документа-
ција од њега тражити у поступку контроле и како 
да поступи приликом вршења контроле.

У претходном тексту, у броју 9/2019 часописа, 
појашњено је како се врши попуњавање контрол-
не листе. Контролисани субјекат попуњава кон-
тролну листу тако што одговара на питања која 
су дата у контролној листи и према датом упут-
ству врши заокруживање одговора „да”, „не” 
или „нп”. У истом броју приказана је Контролна 
листа материјално-финансијског пословања и на-
менског и законитог коришћења средстава, која 
има више делова. 

У Контролној листи – Планирање и извр-
шавање буџета за 2019. годину, шифра: КЛ-
015-01/01, постављена питања односе се на 
контролу примене прописа Закона о буџету 
Републике Србије за 2019. годину (даље: Закон 
о буџету).

У овој контролној листи дата су питања која 
се односе на контролу обрачуна и исплате 
плата запосленима којима је основица за об-
рачун плата прописана Законом о буџету, за-
тим на уплате добити у јавним предузећима, 
привредним друштвима и другим субјектима 
који по овом закону имају обавезу да део до-
бити остварене по завршном рачуну уплате у 
буџет, као и на исплате бонуса, награда и др., 
измиривање обавеза по основу комерцијалних 
трансакција по закону којим се уређују рокови 
измирења обавеза по комерцијалним трансак-
цијама и достављање кварталних и месечних 
извештаја о преносу средстава. 

Основице за обрачун плата

Плате, накнаде и друга примања државних 
службеника и намештеника уређују се Законом 
о платама државних службеника и намештеника, 
којим је прописано да се плата државних службе-
ника и намештеника састоји од основне плате и 
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додатка на плату, као и да се у плату урачунавају 
порези и доприноси који се плаћају из ње.

Основна плата одређује се множењем коефи-
цијента са основицом. Основица је јединствена и 
утврђује се за сваку буџетску годину Законом о 
буџету Републике Србије.

Одредбама члана 9. став 1. тачке 1–7) Закона 
о буџету Републике Србије за 2019. годину („Сл. 
гласник РС”, број 95/2018) утврђена је основица 
за обрачун и исплату плата за државне службени-
ке и намештенике, за запослене у Пореској упра-
ви и Управи царина, за функционере чија се плата 
према посебном закону директно или индирект-
но одређује према плати државних службеника 
на положају, за функционере чија се плата према 
посебном закону директно или индиректно одре-
ђује према плати судија, док се на основу Закона 
о судијама утврђује основица за обрачун и ис-
плату плата судија, јавних тужилаца и заменика 
јавних тужилаца, а на основу Закона о Уставном 
суду основица за обрачун и исплату плата пред-
седника и судија Уставног суда, и то:

● за запослене у Пореској управи и Управи 
царина утврђује се основица у нето износу од 
20.410,39 динара, са припадајућим порезом и до-
приносима за обавезно социјално осигурање;

● за државне службенике и намештенике у 
Министарству унутрашњих послова и Министар-
ству одбране утврђује се основица за обрачун и 
исплату плата у нето износу од 21.529,67 динара, 
са припадајућим порезом и доприносима за оба-
везно социјално осигурање;

● за државне службенике и намештенике у 
заводима за извршење кривичних санкција и у 
судовима и тужилаштвима који су основани у 
складу са Законом о уређењу судова и Законом 
о јавном тужилаштву утврђује се основица за об-
рачун и исплату плата у нето износу од 21.134,63 
динара, са припадајућим порезом и доприносима 
за обавезно социјално осигурање;

● за државне службенике и намештенике у 
Уставном суду, Високом савету судства, Држав-
ном већу тужилаца и Државном правобранила-
штву утврђује се основица за обрачун и исплату 
плата у нето износу од 20.173,96 динара, са при-
падајућим порезом и доприносима за обавезно 
социјално осигурање;

● за функционере чија се плата према посеб-
ном закону директно или индиректно одређује 
према плати државних службеника на положају 
утврђује се основица за обрачун и исплату плата у 

нето износу од 18.298,38 динара, са припадајућим 
порезом и доприносима за обавезно социјално 
осигурање; 

● за функционере чија се плата према посеб-
ном закону директно или индиректно одређује 
према плати судија утврђује се основица за об-
рачун и исплату плата у нето износу од 31.924,38 
динара, са припадајућим порезом и доприносима 
за обавезно социјално осигурање;

● за државне службенике и намештенике ко-
јима основица није утврђена у ставу 1. алинејама 
1–3. овог члана утврђује се основица за обрачун 
и исплату плата у нето износу од 19.213,29 динара, 
са припадајућим порезом и доприносима за оба-
везно социјално осигурање;

● на основу члана 37. став 4. Закона о судијама 
и члана 69. став 3. Закона о јавном тужилаштву 
утврђује се основица за обрачун и исплату плата 
судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужи-
лаца у нето износу од 33.520,60 динара, са при-
падајућим порезом и доприносима за обавезно 
социјално осигурање;

● на основу члана 20а став 4. Закона о Устав-
ном суду утврђује се основица за обрачун и ис-
плату плата председника и судија Уставног суда у 
нето износу од 31.924,38 динара, са припадајућим 
порезом и доприносима за обавезно социјално 
осигурање.

Контролисани субјект одговором на ово пи-
тање потврђује да ли примењује основицу за об-
рачун плата у складу са овим одредбама закона. 
Уколико субјект контроле није буџетски кори-
сник (нпр. јавно предузеће, привредно друштво, 
установа, институт, агенција, тј. они који оствару-
ју приходе на тржишту и др.), заокружиће „нп” 
– не примењује.

У поступку контроле обрачуна и исплате плата 
намештеника, уколико се утврди да је намеште-
нику на име остварених резултата рада увећана 
плата, проверава се на који начин је извршен об-
рачун и исплата додатка и да ли су обезбеђена 
средства за исплату, јер је одредбама члана 11. 
Закона прописано да се на основу члана 48. став 
4. Закона о платама државних службеника и на-
мештеника утврђује проценат од укупног износа 
средстава за плате, намењен за остварене резул-
тате рада намештеника, и то 1% месечног платног 
фонда намештеника за месец који претходи ме-
сецу за који се исплаћује плата у коју се укључује 
додатак за остварене резултате рада намеште-
ника, у складу са обезбеђеним средствима. 
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Да ли је одговорно лице субјекта контроле 
правилно и тачно одговорило на ово питање, тј. 
да ли је основица за обрачун плата примењена у 
складу са законом инспектор ће утврдити непо-
средним увидом у финансијску и другу докумен-
тацију субјекта контроле (увидом у платни лист, 
решења о распоређивању, решења о коефицијен-
ту, решења о напредовању и др.). 

Уколико се утврди да приликом обрачуна пла-
та није примењена законом прописана основица, 
одговорно лице поступило је супротно одред-
бама члана 71. ставови 1. и 2. и члана 56. став 4. 
Закона о буџетском систему, па је на тај начин 
почињен прекршај из члана 103. став 1. тачка 4) 
истог закона.

  
Преузимања обавеза директних 
буџетских корисника

У поступку контроле преузимања обавеза 
предмет контроле по овој контролној листи јесте 
примена члана 14. Закона о буџету, везано за члан 
56. став 3. Закона о буџетском систему. 

Одредбама члана 14. Закона о буџету пропи-
сано је да директни корисници буџетских сред-
става Републике Србије, пре најављивања нових 
обавеза на начин прописан чланом 56. став 3. За-
кона о буџетском систему, у систему извршења 
буџета морају да пријаве преузете а неизвршене 
обавезе из претходне буџетске године.

Законом о буџетском систему прописан је на-
чин плаћања из буџета.

Наиме, одредбама члана 58. став 3. Закона 
о буџетском систему прописано је да министар 
ближе уређује начин настанка обавезе, као и 
извештавање о преузетим обавезама и начин 
плаћања које се врши из републичког, односно 
буџета локалне власти, док је ставом 4. истог 
члана прописано да плаћање из буџета неће бити 
извршено уколико нису поштоване процедуре 
утврђене чланом 56. став 3. овог закона.

Према одредбама члана 56. став 1. Закона 
о буџетском систему, приликом преузимања 
обавеза директни и индиректни корисници бу-
џетских средстава дужни су да се придржавају 
смерница о роковима и условима плаћања које 
одређује министар, односно локални орган упра-
ве надлежан за финансије, а према ставу 3. овог 
члана, корисници буџетских средстава дужни су 
да обавесте Управу за трезор, односно трезор 
локалне власти:

1) о намери преузимања обавезе;
2) након потписивања уговора или другог прав-
ног акта којим се преузима обавеза – о преузима-
њу обавезе и предвиђеним условима и роковима 
плаћања;
3) о свакој промени која се тиче износа, рокова и 
услова плаћања из тачке 2) овог става;
4) поднесу захтев за плаћање у року прописаном 
актом министра из члана 58. овог закона.

Уколико не поступа у складу са наведеним 
одредбама чланова 56. и 58. Закона о буџетском 
систему, одговорно лице починило је прекршај 
из члана 103. став 1. тачка 4) истог закона.

Измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама

Корисници буџетских средстава дужни су да 
обавезе настале по основу комерцијалних транс-
акција измире у року утврђеном законом којим 
се уређују рокови измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама (Закон о рокови-
ма измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама). 

Законом о роковима измирења новчаних оба-
веза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гла-
сник РС”, бр. 119/2012, 68/ 2015 и 113/2017) уређују 
се рокови измирења новчаних обавеза у комер-
цијалним трансакцијама између јавног сектора 
и привредних субјеката, између привредних су-
бјеката, односно између субјеката јавног секто-
ра, а у циљу спречавања неизмирења новчаних 
обавеза у року.

Чланом 4. овог закона прописано је да:
● уговором између јавног сектора и при-

вредних субјеката не може да се предвиди рок 
за измирење новчаних обавеза дужи од 45 дана, 
у случају када је у том уговорном односу јавни 
сектор дужник;

● уговором између субјеката јавног сектора 
не може да се предвиди рок за измирење новча-
них обавеза дужи од 60 дана, при чему, изузетно, 
уговором између јавног сектора и привредних 
субјеката може да се предвиди наведени рок 
до 90 дана у случају када је дужник Републички 
фонд за здравствено осигурање, односно кори-
сник средстава Републичког фонда за здравстве-
но осигурање у смислу закона којим се уређује 
буџетски систем.

У уговорном односу између јавног сектора и 
привредних субјеката рок за измирење новчаних 
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обавеза не може бити дужи од 60 дана у случају 
када је дужник у том уговорном односу привред-
ни субјект, а ако уговором није уговорен рок за 
измирење новчаних обавеза, дужник је дужан да, 
без претходне опомене, измири новчану обавезу 
у року до 60 дана.

Овим законом одређено је да надзор над 
спровођењем овог закона између јавног сек-
тора и привредних субјеката у комерцијалним 
трансакцијама у којима су субјекти јавног секто-
ра дужници, као и између субјеката јавног секто-
ра, врши Министарство финансија – Одељење за 
буџетску инспекцију, али и да у циљу спровођења 
надзора Одељење за буџетску инспекцију преу-
зима податке о неизмиреним обавезама јавних 
предузећа из информационог система Управе за 
трезор, а Буџетска инспекција има приступ свим 
подацима Централног регистра фактура потреб-
ним за спровођење надзора, као и за обављање 
осталих законом утврђених функција инспекциј-
ске контроле.

Уколико се у поступку контроле утврди да 
није поступљено у складу са одредбама Закона о 
роковима измирења новчаних обавеза у комер-
цијалним трансакцијама, одговорно лице чини 
повреду одредбе члана 71. ставови 1. и 2. Закона 
о буџетском систему, чиме је починило прекршај 
из члана 103. став 1. тачка 4) истог закона.

Законом о роковима измирења новчаних оба-
веза у комерцијалним трансакцијама, чланом 12. 
прописане су казнене одредбе за непоштовање 
закона, и то:

● новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 
динара казниће се за прекршај правно лице, од-
носно привредни субјект или субјект јавног сек-
тора који не измири новчане обавезе у роковима 
утврђеним Законом (чл. 3. и 4. овог закона);

● новчаном казном од 5.000 до 150.000 ди-
нара казниће се за прекршај одговорно лице у 
јавном сектору уколико субјект јавног сектора 
којим руководи не измири новчане обавезе у ро-
ковима утврђеним у члану 4. овог закона.

Одговорно лице је министар за министар-
ство, надлежни покрајински секретар за по-
крајински секретаријат, градоначелник за 
град, председник општине за општину, дирек-
тор за јавно предузеће, односно руководилац 
другог субјекта јавног сектора.

Уплата добити

Законом о буџету, чланом 16. прописано је да 
су јавна предузећа и други облици организова-
ња чији је оснивач Република Србија дужни да 
најкасније до 30. новембра текуће буџетске го-
дине део од најмање 50% добити, односно вишка 
прихода над расходима, а јавне агенције 100% до-
бити, односно вишка прихода над расходима, по 
завршном рачуну за 2018. годину уплате у буџет 
Републике Србије према динамици коју одреди 
министарство надлежно за послове финансија.

Привредна друштва чији је оснивач Републи-
ка Србија или у којима Република Србија има 
учешће у власништву дужна су да најкасније до 
30. новембра текуће буџетске године у буџет Ре-
публике Србије уплате најмање 50% сразмерног 
дела добити по завршном рачуну за 2018. годину, 
који, у складу са законом који уређује привредна 
друштва, припада Републици Србији као члану 
друштва.

Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, уз сагласност 
Владе, обавезу по основу уплате добити нема су-
бјекат из ст. 1. и 2. овог члана који донесе одлуку 
да из добити покрије губитак, односно повећа 
капитал, а расположива ликвидна средства упо-
треби за финансирање инвестиција.

Влада може да одлучи да организација за 
обавезно социјално осигурање има обавезу да 
до одређеног рока одређени проценат нераспо-
ређеног вишка прихода и примања, утврђеног у 
завршним рачунима из претходних година, упла-
ти у буџет Републике Србије.

На основу наведене одредбе закључује се да 
се код ових субјеката обавезно контролише да 
ли је субјект контроле поступио по наведеним 
одредбама Закона о буџету, па се у том смислу 
одговара на питања која се односе на:

● уплату остварене добити (односно дела до-
бити, вишка прихода над расходима), утврђене 
по завршном рачуну за 2018. годину, у буџет Репу-
блике Србије у законом прописаном року (одно-
си се на јавна предузећа и друге организационе 
облике чији је оснивач Република Србија); 

● уплату дела добити од најмање 50% сра-
змерног дела добити по завршном рачуну за 
2018. годину у буџет Републике Србије у законом 
прописаном року (односи се на привредна дру-
штва чији је оснивач Република Србија или у који-
ма Република Србија има учешће у власништву) и 
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● то да ли контролисани субјект има сагла-
сност Владе да донесе одлуку да из остварене 
добити покрије губитак, односно повећа капи-
тал, а расположива ликвидна средства употреби 
за финансирање инвестиција. 

Дакле, на ова питања из контролне листе 
одговарају само субјекти контроле који својим 
пословањем остварују добит.

Уколико је у поступку контроле утврђено да 
није поступљено у складу са наведеним чланом 
Закона, налаже се, како је то прописано овом 
одредбом, уплата добити на рачун буџета Репу-
блике Србије.

Исплата награда, бонуса

Одредбама члана 17. Закона о буџету прописа-
но је да се, у складу са чланом 2. тачка 31), чланом 
54. и чланом 56. став 4. Закона о буџетском систе-
му, у буџетској 2019. години неће вршити обрачун 
и исплата поклона у новцу, божићних, годишњих 
и других врста награда и бонуса, као и других 
примања из члана 120. став 1. тачка 4) Закона о 
раду, предвиђених посебним и појединачним 
колективним уговорима и другим актима за ди-
ректне и индиректне кориснике буџетских сред-
става буџета Републике Србије, локалне власти и 
кориснике средстава организација за обавезно 
социјално осигурање, осим јубиларних награда 
за запослене.

Одредбама члана 56. став 4. Закона о буџет-
ском систему прописано је да преузете обавезе 
чији је износ већи од износа средстава предвиђе-
ног буџетом, односно финансијским планом или 
које су настале у супротности са овим законом 
или другим прописом не могу да се извршавају на 
терет консолидованог рачуна трезора Републике 
Србије, односно локалне власти.

Дакле, како контрола исплате запосленима 
обухвата примену ове одредбе Закона о буџету, 
било је неопходно и да се ово питање уврсти у 
контролну листу.

Због незаконитих исплата по овом основу 
оштећен је буџет, па је за негативан одговор на 
ово питање дато 5 бодова.

Како је претходно наведено, поступањем 
супротно одредбама члана 56. став 4. Закона о 
буџетском систему одговорно лице чини прекр-

шај из члана 103. став 1. тачка 4) истог закона. 
Такође, у овим случајевима, уколико је извршен 
обрачун и исплата поклона у новцу, божићних, 
годишњих и других врста награда и бонуса, на-
ложиће се враћање тих средстава у буџет.

Квартални извештаји

Директни корисници буџетских средстава 
дужни су да министарству надлежном за посло-
ве финансија достављају кварталне извештаје о 
средствима која се у току године са њиховог раз-
дела преносе јединицама локалне самоуправе 
са апропријације економске класификације 463 
– Трансфери осталим нивоима власти. Ови изве-
штаји садрже податке о средствима исказаним 
по наменама и по јединицама локалне самоупра-
ве, а достављају се у року од 15 дана од дана ис-
тека квартала.

Директни корисници буџетских средстава 
дужни су да министарству надлежном за посло-
ве финансија достављају и кварталне извештаје 
о средствима која се у току године са њиховог 
раздела преносе са групе конта 45 – Субвенције. 
Поменути извештаји садрже податке о крајњем 
кориснику, укупном износу и намени пренетих 
средстава, а достављају се у року од 15 дана од 
дана истека квартала.

У поступку контроле контролисани субјект до-
казује да ли доставља наведене извештаје и да ли 
то чини у року. Извештаји морају бити тачни јер 
се контролом трансфера и субвенција утврђује 
законито и наменско коришћење ових средстава.

Месечни извештаји

Извештаји се достављају у складу са Правил-
ником о извештавању о реализацији пројеката и 
програма који се финансирају из извора финан-
сирања 11 – Примања од иностраних задуживања 
(„Сл. гласник РС”, број 25/2015).

Директни корисници буџетских средстава ду-
жни су да министарству надлежном за послове 
финансија достављају до 5. у месецу месечне из-
вештаје о реализацији пројеката и програма који 
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се финансирају из извора финансирања 11 – При-
мања од иностраних задуживања, за претходни 
период текуће године.

Такође, када су крајњи корисници пројеката 
и програма, који се финансирају из пројектних 
и програмских зајмова, индиректни корисници 
буџетских средстава и остали корисници јавних 
средстава, онда су директни корисници буџет-
ских средстава задужени за њихово праћење ду-
жни да достављају ове извештаје. 

Месечни извештај се подноси на обрасцу 
ИППЗ, који је одштампан уз правилник и чини ње-
гов саставни део, а може се преузети, ради по-
пуњавања, на интернет страници министарства 
надлежног за послове финансија.

Контролом реализације пројеката и програма 
који се финансирају од иностраних задуживања 
утврђује се наменско и законито коришћење 
ових средстава. 

Закључак

У контролној листи – Планирање и извршава-
ње буџета за 2019. годину, шифра: КЛ-015-1/01, 
одређена су питања која се односе на припрему 
појединих одредаба Закона о буџету Републике 
Србије за 2019. годину, која ће Буџетска инспекци-
ја у поступку контроле проверавати.

Поступајући у границама предмета контроле 
инспектор проверава примену одредаба Закона 
које су садржане у контролној листи.

Међутим, с обзиром на функцију Буџетске 
инспекције, инспектор у току контроле, уко-
лико утврди да је то неопходно ради потпуног 
утврђивања чињеничног стања, може да про-
верава и оне радње за које нису дата питања у 
контролној листи. П С

Душан Рајаковић, спец. менаџмента здравствених установа

Директно плаћање РФЗО 
добављачима за испоручене 
лекове, у име и за рачун 
здравствених установа
Један од циљева сваког друштва које тежи да буде економски и социјално уре-
ђено јесте економично и ефикасно финансирање система здравствене заштите. 
У Републици Србији се, у циљу развоја услуга здравствене заштите, констант-
но унапређује систем здравственог осигурања и уводе новине путем измена 
и допуна Закона о здравственом осигурању и Закона о здравственој заштити. 
Последња иновација, која треба да обезбеди примену начела економичности 
и ефикасности обавезног здравственог осигурања, прописана је Инструкцијом 
за ефикасније управљање системом финансирања здравствене заштите и кон-
троле трошкова лечења осигураних лица Републичког фонда за здравствено 
осигурање.

Увод

Подаци које здравствене установе достављају 
Републичком фонду представљају податке који 
се евидентирају у свим здравственим установама 

и имају посебан финансијски значај. Инструкци-
јом је предвиђена обавеза здравствених устано-
ва да обезбеде техничке и организационе услове 
за електронску комуникацију и размену података 
са информационим системом Републичког фон-
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да, као и да прате промене објављене на пор-
талу и имплементирају их у свој информациони 
систем у циљу извршавања уговорних обавеза. 
Посредством веб-сервиса, који је јединствен за 
све здравствене установе и са којим је потребно 
извршити интеграцију информационих система 
здравствених установа, подаци се достављају 
РФЗО. Сервис омогућава достављање више ску-
пова података, који су потребни за ефикасније 
управљање и контролу трошкова лечења осигу-
раних лица.

Укупне обавезе према добављачима

�Према Инструкцији, здравствене уста-
нове биле су у обавези да, пре свих 

осталих података, доставе податке о укупним 
обавезама према добављачима на дане 31. 12. 
2018. и 28. 2. 2019. године за лекове, енерген-
те, потрошни, санитетски и уградни материјал, 
као и стање обавеза по добављачима за наве-
дени период за исте намене, које је усаглаше-
но између здравствене установе и добављача, 
познатије као извод отворених ставки, јер је 
било предвиђено да Републички фонд преу-
зме директно плаћање фактура добављачима 
за испоручене лекове од 1. 3. 2019. године. Све 
групе података шаљу се одвојено, у сагласно-
сти са својом КПП-ом (категорија пословне 
промене), која представља шифру уговорене 
накнаде из шифарника РФЗО.

Пример укупних обавеза према 
добављачима дат је у табели 1.

Табела 1: Пример укупних обавеза према до-
бављачима 

Датум Назив КПП Износ дуговања

31. 12. 2018. Обавезе за лекове 071 3.589.657,16
31. 12. 2018. Обавезе за 

санитетски и 
потрошни материјал

085

5.874.559.37
31. 12. 2018. Обавезе за уградни 

материјал
077

12.567.344,78
31. 12. 2018. Обавезе за 

енергенте
07Ц

 1.523.496,45
28. 2. 2019. Обавезе за лекове 071  6.498.211,39
28. 2. 2019. Обавезе за 

санитетски и 
потрошни материјал

085

 7.945.178,66
28. 2. 2019. Обавезе за уградни 

материјал
077

10.324.187,82
28. 2. 2019. Обавезе за 

енергенте
07Ц

 2.934.557,11

Инструкцијом је предвиђено да је усаглаша-
вање обавеза здравствених установа са доба-
вљачима потребно извршити тако да се у ИОС 
обрасцу посебно искаже:
● обавеза која ће се финансирати по основу 
уговора здравствене установе са Републичким 
фондом од дана почетка примене инструкције, 
сагласно закључку Владе;
● обавеза која се односи на ранији период и која 
се не измирује по основу уговора закљученог са 
Републичким фондом;
● обрачуната камата која се односи на неизми-
рене обавезе из ранијег периода.

Стање обавеза по добављачима, усаглаше-
но између здравствене установе и добављача, 
представља детаљнији преглед дуговања који се 
импортује из информационог система, такође по 
категоријама пословне промене, и садржи сле-
деће податке: МБ, ПИБ, назив добављача, износ 
дуговања, стари дуг, камата и судски трошкови.

Стање залиха

Било је такође неопходно да здравствене 
установе путем веб-сервиса доставе податке 
о стању залиха на дане 31. 12. 2018. и 28. 2. 2019. 
године за лекове и материјале, што им је омо-
гућено путем апликације.

Пример протокола падајућег менија „Залихе”:
Укупно стање залиха лекова
Стање залиха лекова за осигурана лица РФЗО
Стање залиха лекова за остала лица 
Улаз лекова за осигурана лица РФЗО
Улаз лекова за остала лица 
Укупно стање залиха материјала
Стање залиха материјала за осигурана лица РФЗО
Стање залиха материјала за остала лица 
Улаз материјала за осигурана лица РФЗО
Улаз материјала за остала лица 

У оквиру протокола „Укупно стање залиха ле-
кова” преузимају се подаци о лековима у здрав-
ственој установи на дане 31. 12. 2018. и 28. 2. 2019. 
године, сагласно Инструкцији, при чему обухва-
тају ЈКЛ и назив лека, количину, цену, вредност 
и ознаку КПП, која је за лекове 071 по уговору, 
а 958 за лекове ван уговора. Затим се посебно 
шаљу подаци о стању лекова за осигурана лица 
РФЗО и за остала лица на горенаведене датуме. 
Исти је поступак приликом слања података о ста-
њу залиха медицинских средстава и материјала. 
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Разлика се огледа у врсти података који се преу-
зимају за санитетски, потрошни и уградни мате-
ријал, а односи се на шифре материјала, које су 
прописане од стране Републичког фонда, као и 
на назив, количину, цену и вредност материјала, 
КПП, датум улаза материјала и рок трајања, који 
се приликом књижења фактуре уносе из фактуре 
у информациони систем здравствене установе. 
Под улазом лекова за осигурана и остала лица 
подразумева се доспеће наручене робе у уста-
нову, која је у обавези да свакодневно путем 
веб-сервиса шаље Републичком фонду податке 
о набављеним лековима. Подаци који се путем 
апликације преузимају из информационог систе-
ма, након што су фактуре прокњижене и послате 
РФЗО-у, односе се на ЈКЛ и назив лека, количину, 
цену и вредност лека, КПП, датум улаза и рок тра-
јања лека. На исти начин попуњавају се и доста-
вљају протоколи „Улаз материјала за осигурана 
и остала лица”, који садрже исте податке, с том 
разликом да се уноси шифра материјала уместо 
ЈКЛ лека.

Утрошак лекова и материјала

У циљу праћења и контроле утрошених леко-
ва и медицинског, санитетског и потрошног ма-
теријала здравствене установе у обавези су да, 
након достављених података за периоде до 31. 
12. 2018. и 28. 2. 2019. године, два пута месечно од 
1. 3. 2019. године прослеђују Републичком фонду 
податке о утрошку.

Пример протокола падајућег менија „Утро-
шак” за период:
Укупан утрошак лекова
Утрошак лекова за осигурана лица РФЗО
Утрошак лекова за остала лица
Укупан утрошак материјала 
Утрошак материјала за осигурана лица РФЗО
Утрошак материјала за остала лица 

Апликација омогућава да се избором протоко-
ла унесе опис, датум периода (датум од и датум 
до) и да се, као и приликом уноса залиха, импор-
тују подаци из информационог система установе, 
који обухватају ЈКЛ лека, количину и КПП, а за ма-
теријал шифру уместо ЈКЛ.

Пример:
Опис Датум од Датум до ЈКЛ Кол. КПП

Укупан 
утрошак 
лекова

1. 3. 2019. 15. 3. 2019.
00102 5,00 071
00111 14,00 071
00252 3,00 071

Уговори

У циљу редовног и ажурног извршавања ди-
ректног плаћања Републичког фонда добављачи-
ма у име и за рачун здравствене установе, први 
корак који здравствена установа треба да учини 
односи се на уговор који је склопљен између до-
бављача и здравствене установе. 

Уговор мора да испуњава одређене критери-
јуме, дефинисане од стране РФЗО, да би прошао 
контролу која је обавезни део поступка реализа-
ције плаћања исправних фактура:

● мора бити сачињен по моделу уговора из 
спроведеног поступка централизоване јавне на-
бавке коју је спровео РФЗО, а односи се на пери-
од за који је предвиђено директно плаћање РФЗО 
добављачима у име и за рачун здравствених уста-
нова;

● мора да садржи све одредбе дефинисане 
моделом уговора, а посебно: да ли се уговор од-
носи на осигурана лица Републичког фонда и КПП 
који је предмет директног плаћања добављачима 
од стране Републичког фонда;

● мора да садржи број и датум уговора, при 
чему се под јединственим бројем уговора сматра 
број уговора из назива уговора, а у случају када 
овај број није унет – заводни број из пријемног 
штамбиља здравствене установе;

● мора да је заведен у здравственој установи 
(да има попуњен пријемни штамбиљ), да је пот-
писан и оверен од стране овлашћеног лица уста-
нове и овлашћеног лица добављача;

● број текућег рачуна добављача из закључе-
ног уговора мора да одговара броју текућег рачу-
на на фактури добављача и броју текућег рачуна 
који се доставља путем веб-сервиса за плаћање 
(уколико добављач на фактури има више исказа-
них текућих рачуна, а у уговору је наведен само 
један, дужан је да здравственој установи достави 
писану изјаву о томе са називом банке и подаци-
ма о другим текућим рачунима на које ће се вр-
шити плаћање, при чему се ова изјава скенира и 
у ПДФ формату доставља од стране здравствене 
установе на веб-портал Републичког фонда, чиме 
се стварају услови да други текући рачуни могу 
бити достављени путем веб-сервиса као исправ-
ни, а наведену изјаву достављају и добављачи на 
Портал добављача);

● обавезан елемент закљученог уговора из-
међу здравствене установе и добављача је КПП 
и у складу са инструкцијама Републичког фонда 



76 ПОСЛОВНИ САВЕТНИК  ●  poslovnisavetnik.net

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

мора бити унет у уговор у папирној форми, али 
дешава се да уговори закључени у претходном 
периоду, када није било специфицирано да 
морају да садрже КПП, не садрже исти и у том 
случају здравствене установе добијају писмену 
сагласност добављача да унесу ознаку КПП, са 
потписом и овером овлашћеног лица здравстве-
не установе, при чему је првобитно било могуће 
обрисати претходно достављени уговор са веб-
-портала, а измењени, са свим потребним еле-
ментима и скениран, у ПДФ формату доставити 
путем веб-портала и веб-сервиса, али то сада 

више није случај и нема могућности брисања 
претходно унетих уговора.

Након тога, здравствена установа уноси у свој 
информациони систем датум и број уговора, на-
зив добављача, набављене артикле, са припадају-
ћим шифрама, називима, количинама и ценама у 
материјалном делу уговора и КПП, ВПП (врста по-
словне промене), извор финансирања, вредност 
набављене робе са ПДВ-ом, ПДВ и у напомени 
број оквирног споразума на који се централизо-
вана јавна набавка односи у финансијском делу 
уговора.

Пример уноса финансијског дела уговора:

Конто Партнер МН Дугује Потражује ИФ Валута пл. КПП ВПП Напомена

131211 2579 АМ01 485.263,77 03 071 4267511 00/18
252111 2579 АМ01 485.263,77 03 071 4267511 00/18

1239621 2579 АМ01  44.114,88 03 071 4267511 00/18
291919 АМ01  44.114,88

Здравственој установи је омогућено да, када 
одабере протокол „Уговори” у апликацији, им-
портује све уговоре везане за централизоване 
јавне набавке лекова из информационог система 
у који су раније унети. Због тога је веома важно 
да приликом уноса уговора у свој информацио-
ни систем здравствена установа тачно унесе све 
неопходне податке из уговора. Приликом слања 
импортованих уговора добија се информација о 
успешности слања података или о евентуалном 
постојању неправилности због које је њихово сла-
ње неизводљиво. Одвојено се импортују уговори 
за лекове набављене у поступку централизоване 
јавне набавке за осигурана лица, за које директно 
плаћање добављачу врши Републички фонд, као 
и за лекове који се финансирају из других изво-
ра. Врста података је идентична за све уговоре 
и обухвата број и датум уговора, број оквирног 
споразума, износ уговорене вредности набавке 
без ПДВ-а, ПДВ, вредност са ПДВ-ом, КПП, мати-
чни број, ПИБ и назив добављача.

Фактуре

Фактуре за лекове по уговорима закљученим 
након спроведеног поступка централизоване 
јавне набавке, као и фактуре за услуге, материја-
ле, енергенте, санитетски, медицински и остали 
потрошни материјал, које испостављају доба-
вљачи, приликом пријема у здравствену уста-

нову заводе се под посебним бројем и на њих 
се ставља пријемни штамбиљ установе, који се 
попуњава заводним бројем. Затим се врши фор-
мална, рачунска и суштинска контрола исправ-
ности фактуре, као што је количина испоручене 
робе, цена исказана на фактури без ПДВ-а и са 
ПДВ-ом, расположивост количине по уговору, 
текући рачун добављача, провера регистрације 
фактура у Централном регистру фактура. Доказ 
да је фактура прошла наведену контролу пред-
стављају потписи лица које је извршило контролу 
(ликвидатора) и лица које је одобрило фактуру за 
плаћање на самој фактури. Након тога приступа 
се књижењу фактуре, које се обавља другачије у 
случају директног плаћања добављачима од стра-
не РФЗО у име и за рачун здравствене установе. 
За потребе новог система плаћања здравствене 
установе отвориле су нови субаналитички конто 
(нпр. 25211153 – Обавезе према добављачима које 
плаћа РФЗО и нов извор финансирања 03 – Соци-
јални доприноси РФЗО).

ЈЕСТЕ ЛИ СЕ ВЕЋ ПРЕТПЛАТИЛИ НА ЧАСОПИС 
„ПОСЛОВНИ САВЕТНИК” ЗА СЛЕДЕЋУ ГОДИНУ?

011/2836820, 011/2836821, 011/2836822
office@ingpro.rs
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Књижење фактуре у робно-материјалном 
делу, поред шифре и назива артикла, количине, 
цене и вредности, обухвата и унос рока траја-
ња артикла, који је неопходан за потребе слања 
података о залихама, улазу и утрошку лекова и 
материјала, као што је претходно описано. Про-
књижене фактуре импортују се путем апликације 
из информационог система здравствене устано-
ве, па се посредством горенаведеног веб-серви-
са достављају РФЗО.

Апликација обезбеђује могућност избора:

Врста Назив

01 Фактуре за лекове и медицинска средства за 
осигурана лица које плаћа РФЗО

02 Фактуре за лекове и медицинска средства за 
осигурана лица које не плаћа РФЗО

03 Фактуре за лекове и медицинска средства за 
остала лица које не плаћа РФЗО

10 Фактуре за струју и гас које плаћа РФЗО

11 Фактуре за струју и гас које не плаћа РФЗО

15 Књижна одобрења за фактуре за осигурана лица

16 Књижна одобрења за фактуре за остала лица

Све импортоване фактуре морају да садрже 
следеће податке: број фактуре, датум издавања, 
датум промета робе, датум доспећа за плаћање, 
вредност купљених артикала без ПДВ-а, ПДВ, 
вредност са ПДВ-ом, КПП, шифру плаћања, позив 
на број одобрења, матични број, ПИБ и назив до-
бављача, број уговора на основу којег је купљена 
роба, текући рачун и назив банке добављача.

Услови које фактура мора да испуњава да би 
скенирана и у ПДФ формату била послата путем 
веб-портала Републичког фонда дати су у наставку:

● мора да се односи на одређени уговор, који 
је послат путем веб-сервиса и веб-портала;

● мора да је наведен јединствени број закљу-
ченог уговора;

● мора да је предмет директног плаћања од 
стране Републичког фонда по КПП-у;

● обавезно мора да има печат и потпис ликви-
датора, као и печат и потпис лица које одобрава 
фактуру за плаћање;

● као доказ о пријему лекова, на рачуну-от-
премници или отпремници (када постоји као по-
себан документ) мора да стоји потпис лица које 
је примило робу у здравственој установи;

● КПП је обавезан елемент фактуре коју доба-
вљач испоставља здравственој установи у складу 
са закљученим уговором и мора бити унет на саму 
фактуру од стране добављача у папирној форми, 
а када фактура не садржи ознаку КПП-а, што је 
случај са фактурама испостављеним у претход-
ном периоду, здравствене установе у обавези 
су да, уз писмену сагласност добављача, унесу 
ознаку КПП (са потписом и печатом овлашћеног 
лица здравствене установе), као и да затим већ 
скенирану и достављену фактуру замењују испра-
вљеном на веб-порталу, заједно са писменом са-
гласношћу добављача.

За потребе директног плаћања Републичког 
фонда у име и за рачун здравствених установа 
добављачима за испоручену електричну енер-
гију и гас здравствена установа има обавезу да 
закључи уговор са добављачем – испоручио-
цем на основу анекса оквирног споразума који 
су закључили Републички фонд и добављач и 
да га, као и за лекове, проследи путем веб-сер-
виса и веб-портала. Податак о висини обавезе 
по фактури за испостављену електричну енер-
гију, коју треба да измири Републички фонд, 
здравствена установа је у обавези да достави 
најкасније у року од три дана од дана пријема 
фактуре. Део фактуре који РФЗО плаћа односи 

Пример:

Конто Партнер МН Дугује Потражује ИФ Валута пл. КПП ВПП Нап.

02223701 2579 АМ01 297.648,41 03 071 4267511

311261 2579 АМ01 297.648,41 03 071 4267511

131211 2579 АМ01 297.648,41 03 071 4267511

25211153 2579 АМ01 297.648,41 03 25.10.2019. 071 4267511

1239621 2579 АМ01  27.058,95 03 071 4267511

291919 АМ01  27.058,95
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се на капацитете здравствене установе наме-
њене пружању уговорене здравствене заштите 
за лечење осигураних лица Републичког фонда, 
а део финансира здравствена установа из дру-
гих извора. Фактура за испоручену електричну 
енергију књижи се као и фактуре за испоруче-
не лекове по централизованој јавној набавци, 
осим што се уместо КПП 071 ставља КПП 07Ц и 
не књижи се материјални део. Слање фактуре 
путем веб-портала обухвата фактуру (документ 
добављача под називом „Збирни обрачун по ме-
стима мерења”, који обухвата потрошњу свих 
мерних места у здравственој установи и пуно-
важан је без потписа и печата), помоћни обра-
зац ПО – Структура – Извор финансирања и КПП 
и помоћни образац ПО – Структура корисника, 
скениране у ПДФ формату. Помоћни обрасци 
морају бити заведени, потписани и оверени од 
стране овлашћеног лица здравствене установе.

Помоћни образац ПО – Структура – Извор фи-
нансирања и КПП попуњава се на следећи начин: 

● под редним бројем 1 уноси се део фактуре 
који директно плаћа Републички фонд, а добија 
се када се укупан износ фактуре умањи за износ 
који се финансира из других извора;

● под редним бројем 2 уноси се део фактуре 
који се односи на лечење осталих лица, који је 
једнак износу вредности потрошње електричне 
енергије који се финансира из других прихода, 
а представља реалну вредност потрошње елек-

тричне енергије за пружање услуга осталим ли-
цима;

● под редним бројем 3 уноси се део фактуре 
који је једнак износу вредности потрошње дру-
гих корисника ван здравствене установе који су 
прикључени на мерне уређаје установе и надок-
нађује се на основу испостављеног обрачуна тим 
корисницима;

● под редним бројем 4 уноси се износ таксе за 
јавни медијски сервис и камате, који се не финан-
сирају из средстава Републичког фонда.

Помоћни образац ПО – Структура корисника 
садржи податке о укупној вредности фактуре, са 
наведеном структуром по корисницима који ко-
ристе пословни простор здравствене установе, 
као и критеријум и процентуално учешће утроше-
не електричне енергије међу корисницима.

На Порталу финансија Републичког фонда све 
здравствене установе могу да изврше додатну 
проверу достављених података и скениране до-
кументације путем веб-сервиса и веб-портала и 
благовремено отклоне све уочене неправилно-
сти сторнирањем и/или брисањем погрешних 
података или допуном података који недостају. 
Опција „Скенирана документа” омогућава увид 
у врсту скенираних докумената, називе и датум 
доставе докумената на портал, број уговора, 
број анекса уговора (уколико је закључен), број 
фактуре, детаље (основни подаци о документу) 
и отварање скенираног документа.

Пример:

Врста 
документа Назив документа Датум 

доставе
Број 

уговора
Број анекса 

уговора
Број 

фактуре Детаљи Отвори 
SCAN

Уговор Добављач X Уговор о 
финансирању набавке 
лекова за осигурана лица 
РФЗО

25. 5. 2019. 2

Отпремница Добављач X рачун – 
отпремница бр. 000/19

18. 7. 2019. 2 000/19

Фактура Добављач X рачун – 
отпремница бр. 000/19

18. 7. 2019. 2 000/19

Добављач X ИОС на дан 
31. 12. 2018.

Одговарамо на питања претплатника!

Поставите нам питање путем обрасца
 на страници poslovnisavetnik.net????????
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Опција „Подаци са веб-сервиса” омогућава 
здравственим установама проверу послатих по-
датака путем веб-сервиса:

Ред. број Група података

1. Стање залиха лекова на дан 31. 12. 2018. 
године

2. Стање залиха лекова на дан 28. 2. 2019. 
године

3. Стање залиха материјала на дан 31. 12. 2018. 
године

4. Стање залиха материјала на дан 28. 2. 2019. 
године

5. Стања залиха / нови улази лекова од 1. 3. 2019. 
године

6. Стања залиха / нови улази материјала од 1. 3. 
2019. године

7. Утрошак лекова у 2018. години

8. Утрошак материјала у 2018. години

9. Утрошак лекова од 1. 3. 2019. године

10. Утрошак материјала од 1. 3. 2019. године

11. Обавезе ЗУ према добављачима (фактуре)

12. Књижна одобрења

13. Књижна одобрења (струја и гас)

14. Укупне обавезе према добављачима на дан 
31. 12. 2018. године

15. Укупне обавезе према добављачима на дан 
28. 2. 2019. године

16. Стање обавеза према добављачима на дан, 
усаглашено између ЗУ и добављача на дан 31. 
12. 2018. године

17. Стање обавеза према добављачима на дан, 
усаглашено између ЗУ и добављача на дан 28. 
2. 2019. године

18. Обавезе ЗУ према добављачима за струју и 
гас

19. Уговори ЗУ и добављача

Након провере достављених података, а 
посебно података о фактурама, здравствене 
установе потврђују појединачну фактуру према 
Републичком фонду у циљу директног плаћања 
према добављачима, а филијала Републичког 
фонда врши контролу података са могућим ис-
ходима потврђивања Дирекцији или упућивања 
рекламације здравственој установи. 

Здравственој установи је омогућен увид у ста-
тус обраде фактуре од стране РФЗО, који може 
бити следећи: фактура је на обради у РФЗО, у 
припреми за плаћање, плаћена или је наведен 
статус рекламација са конкретним разлогом од-
бијања фактуре за плаћање, која се потом стор-
нира, грешка се исправи и поново доставља на 
обраду. Обавеза здравствених установа је да 
континуирано врше доставу података о угово-
рима са добављачима, као и о фактурама, као и 
да континуирано врше контролу ових података 
и потврђивање истих Републичком фонду у циљу 
благовременог плаћања добављачима. Инструк-
цијом је предвиђено да након извршеног пла-
ћања Републички фонд доставља обавештење 
добављачу о подацима за коју здравствену уста-
нову, по којим наменама из уговора и по којој 
спецификацији рачуна је извршено плаћање, а 
здравственој установи обавештење о изврше-
ном плаћању добављачима са спецификацијом 
плаћених рачуна. По пријему обавештења о пла-
ћању здравствена установа је у обавези да у сво-
јим пословним књигама евидентира затварање 
обавеза које се односе на добављаче по специ-
фикацији плаћених рачуна.

Уколико се овај модел плаћања добављачи-
ма покаже успешним у повећању економично-
сти и ефикасности финансирања здравствене 
заштите, постоје назнаке да ће у будућности 
бити примењиван и у случају набавке санитет-
ског, медицинског и уградног материјала.

3
ДЕЦЕНИЈЕ

П С
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Весна Јовичић, овлашћени интерни ревизор

Стратегија управљања ризицима 
код корисника јавних средстава
Сви корисници јавних средстава (даље: КЈС) треба да усвоје сопствену стратегију 
управљања ризицима у складу са којом ће се вршити идентификација, процена, 
поступање, извештавање и праћење ризика. Стратегија ће одражавати апетит за 
ризиком (спремност за преузимање ризика) тог корисника јавних средстава.

Увод

Чланом 81. Закона о буџетском систему („Сл. 
гласник РС”, бр. 54/2009… 31/2019) дефинисано је 
да корисници јавних средстава успостављају фи-
нансијско управљање и контролу која се спрово-
ди политикама, процедурама и активностима са 
задатком да се обезбеди разумно уверавање да 
ће остварити циљеве. Корисници јавних средста-
ва су директни и индиректни корисници буџетских 
средстава, корисници средстава организација за 
обавезно социјално осигурање и јавна предузећа 
основана од стране Републике Србије, односно ло-
кaлне власти, правна лица основана од стране тих 
јавних предузећа, правна лица над којима Републи-
ка Србија, односно локална власт има директну или 
индиректну контролу над више од 50% капитала 
или више од 50% гласова у управном одбору, друга 
правна лица у којима јавна средства чине више од 
50% укупних прихода остварених у претходној по-
словној години, као и јавне агенције и организације 
на које се примењују прописи о јавним агенцијама.

У Стратегији управљања ризицима (даље: 
Стратегија), као минимум, потребно је обухва-
тити следеће теме: 
● циљеви: сврха и значај Стратегије; 
● улоге: надлежности и одговорности (на при-
мер вишег руководства и интерне ревизије) у 
процесу управљања ризицима; 
● апетит за ризиком (спремност за преузимање 
ризика); 
● матрица ризика; 
● процес управљања ризицима;
● модел регистра ризика.

Чланом 2. Правилникa о заједничким критери-
јумима и стандардима за успостављање, функци-
онисање и извештавање о систему финансијског 
управљања и контроле у јавном сектору (даље: 
Правилник за ФУК) дефинисано је да ризик пред-

ставља вероватноћу дa ће доћи до oдрeђeног 
дoгaђajа кojи би мoгao да имa нeгaтивaн утицaj нa 
oствaривaњe циљeвa кoрисникa jaвних срeдстaвa. 
Ризик сe мeри крoз њeгoвe пoслeдицe и вeрoвaт-
нoћу дeшaвaњa. Чланом 6. Правилника ФУК-a де-
финисано је да упрaвљaњe ризицимa oбухвaтa 
идeнтификoвaњe, прoцeну и кoнтрoлу пoтeнци-
jaлних дoгaђaja и ситуaциja кoje мoгу да имaју 
нeгaтивaн eфeкaт нa oствaрeњe циљeвa кoрисникa 
jaвних срeдстaвa, сa зaдaткoм дa се пружи рaзум-
нo увeрaвaњe дa ћe ти циљeви бити oствaрeни. 
Рaди вршeњa aктивнoсти рукoвoдилaц кoрисни-
кa jaвних срeдстaвa усвaja стрaтeгиjу упрaвљaњa 
ризикoм, кoja сe aжурирa свaкe три гoдинe, кao и 
у случajу кaдa сe кoнтрoлнo oкружeњe знaчajниje 
измeни. Кoнтрoлe кoje служe зa свoђeњe ризикa 
нa прихвaтљив нивo мoрajу бити aнaлизирaнe и 
aжурирaнe нajмaњe jeднoм гoдишњe.

Сврха

Управљање ризицима и контролне мере пред-
стављају важан и саставни део система упра-
вљања учинком и од суштинске су важности за 
остваривање резултата. Ове мере обухватају 
сталне процесе који су осмишљени ради иден-
тификовања и поступања са значајним ризицима 
за остваривање циљева организације. Снажан 
систем интерних контрола (ФУК и ИР) важан је 
за реализацију политика у јавном сектору и оства-
ривање планираних циљева кроз примену финан-
сијске дисциплине, стратешке алокације ресурса, 
ефикасног пружања услуга и одговорности.

Упрaвљaњe ризицимa je целокупaн процес 
идентификовања, процене и праћења ризика и 
спровођење неопходних контрола са циљем да се 
изложеност ризицима сведе на прихватљив ниво.

Фoкус je нa прeвeнтивнoм дeлoвaњу – рaзми-
шљa сe унaпрeд. У пoстojeћe прoцeсe упрaвљaњa, 
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првeнствeнo плaнирaњa и дoнoшeњa oдлукa, 
трeбa угрaдити и прoцeс упрaвљaњa ризицимa.

Сврха стратегије управљања ризицима је да се 
пруже смернице у погледу управљања ризицима 
како би се подржало остваривање циљева КЈС, 
осигурала заштита запослених и пословне имо-
вине и обезбедила финансијска одрживост. 

Приоритет је да се размотре они ризици који 
имају утицај на стратешке циљеве КЈС, међутим, 
неопходно је да се размотре и сви остали ризици 
који могу да настану на нивоу унутрашњих орга-
низационих јединица КЈС. 

Улоге

Чланoм 11. Правилника ФУК-а дефинисанa је од-
говорност руководиoцa КЈС у процесу управљања 
ризицима. Даље, рукoвoдиoци oргaнизaциoних 
jeдиницa нa рaзличитим нивoимa упрaвљaњa, у 
склaду сa дoдeљeним oвлaшћeњимa и oдгoвoр-
нoстимa, oдгoвoрни су зa рeaлизaциjу циљeвa, 
пoслoвних aктивнoсти и прoцeсa у oквиру свojих 
нaдлeжнoсти, a тимe и зa упрaвљaњe ризицимa.

Улoгe и oдгoвoрнoсти у прoцeсу упрaвљaњa 
ризицимa мoгу да сe прoпишу интeрним актима, 
а у следећој фази одговорност руководилаца у 
процесу управљања ризицима може да се угради 
у постојеће описе радних места.

Апетит за ризиком

Апетит за ризиком представља количину ризи-
ка коју је на ширем плану организација спремна 
да преузме у процесу стварања вредности. Свака 
организација тежи да реализује различите циље-
ве којима ће остварити додатну вредност и у том 
смислу треба да буде свесна ризика који ће бити 
спремна да преузме у наведеном процесу. 

Треба дефинисати спремност за преузимање 
ризика код КЈС на основу изјаве о апетиту за ризи-
ком (спремности за преузимање ризика). Изјава 
о апетиту за ризиком (спремности за преузима-
ње ризика) утиче и усмерава процес доношења 
одлука, стратешке намере чини јаснијим и обе-
збеђује да избори који су начињени буду у складу 
са капацитетима и способностима организације.

Процес управљања ризицима

Прoцeс упрaвљaњa ризицимa сaстojи сe oд 
слeдeћих кoрaкa:

● идентификовање ризикa,
● прoцeнa ризикa,
● решавање ризика,
● прaћeњe и извeштaвaњe o ризицимa.

Идентификовање ризика

Идентификовање ризика представља први 
корак у изградњи профила ризика. Не постоји 
један једини исправан начин да се документује 
профил ризика, али је документовање од кључне 
важности за ефективно управљање ризицима. Не 
постоји свеобухватна листа ризика који могу да 
утичу на остваривање циљева организације, али 
на основу дефиниције ризика следеће категорије 
појављују се у пракси:
● све што представља претњу по способност 
организације да оствари своје законске обаве-
зе;
● све што представља претњу за остваривање 
циљева одељења, програма или службе која гра-
ђанима пружа услуге;
● све што може да угрози репутацију организа-
ције или поверење јавности у њу;
● неуспешна одбрана од недоличности, злоупо-
требе, штете, губитка јавне имовине или добија-
ња мале вредности за новац;
● непоштовање прописа као што су прописи ве-
зани за здравље и безбедност на раду;
● неспособност да се одговори или да се упра-
вља околностима на начин који спречава или 
своди на минимум негативне ефекте на пружање 
јавних услуга.

Идентификовање ризика може да се подели 
на две посебне фазе:
● иницијално идентификовање ризика (за КЈС 
који никад раније није идентификовао ризике на 
систематичан начин или за новог КЈС, односно 
можда за нови пројекат или активност у оквиру 
организације) и
● стално идентификовање ризика, које је неоп-
ходно за идентификовање ризика који се нису 
раније јављали, промена у постојећим ризицима 
или ризицима који су постојали, али више нису 
релевантни за организацију.

Прoцeнa ризикa

Нaкoн штo сe идeнтификуjу, ризикe je пoтрeб-
нo прoцeнити кaкo би могли да се рaнгирaју и да 
се oдрeде приoритeти jeр сe ризици мeђусoбнo 
рaзликуjу у зaвиснoсти oд последицa кoje мoгу да 
прoузрoкују.
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Последице ризика обично се посматрају у 
смислу вероватноће да ће се ризик појавити и 
у смислу утицаја који ће тада имати. Оба појма 
односе се на могуће будуће догађаје, тако да су 
укључени процена и просуђивање. 

Најчешћи начин за представљање изложености 
ризику јесте матрица у боји која повезује утицај и 
вероватноћу. Најчешће се користи матрица 3 x 3:

Ут
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4–
5 
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љ
ан

3 
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ед
њ

и
1–

2 
м
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и

1–2 мала 3 средња 4–5 велика

Вероватноћа

Дакле, утицaj мoжe да сe бoдује oцeнaмa oд 
jeдaн дo пeт или oд jeдaн дo три, при чему oцeнa 
jeдaн знaчи прoцeну дa ћe тaj дoгaђaj имaти мaли 
утицaj, дoк нajвишa oцeнa знaчи дa ћe дoгaђaj 
имaти вeлик утицaj нa oствaрeњe циљa. Oсим 
бoдoвaњa, мoжe сe дaти и oписнa прoцeнa, пa 
тaкo утицaj ризикa мoжe да буде мaли, умeрeн 
или вeлики.

Исто тако, вероватноћа мoжe да се бoдује 
oцeнaмa или мoжe да сe прoцeни oписнo кao 
нискa, срeдњa и висoкa вeрoвaтнoћa. Нajни-
жa oцeнa (мaлa вeрoвaтнoћa) знaчи дa пojaвa 
дoгaђaja ниje вeрoвaтнa, дoк нajвишa oцeнa знaчи 
дa ћe сe дoгaђaj одиграти у вeћини ситуaциja.

Из прoцeнe утицaja и вeрoвaтнoћe прoизлaзи 
прoцeнa укупнe излoжeнoсти ризику, коју је не-
опходно извршити кaкo би сe утврдили приoри-
тeти, oднoснo нajзнaчajниjи ризици кojимa трeбa 
упрaвљaти. Прoцeнa укупнe излoжeнoсти ризику, 
oднoснo рaнгирaњe ризикa засновано је на укр-
штању утицаја и вероватноће, па се тaкo ризик с 
нajвeћим утицajeм и вeрoвaтнoћoм, кojи се бoду-
je oцeнoм три, мoжe прoцeнити с нajвишe дeвeт 
пoeнa.

Решавање ризика

Пoступaњe пo ризицимa прeдстaвљa oдрeђи-
вaњe мeрa зa упрaвљaњe нajзнaчajниjим ризици-
мa.

Oдaбир приклaднoг нaчинa пoступaњa пo ри-
зицимa спрoвoди сe oд стрaнe рукoвoдиoцa oр-
гaнизaциoних jeдиницa.

Чeтири су oснoвнa нaчинa пoступaњa пo ризи-
цимa, oднoснo oдгoвoрa нa ризик:

1) Избeгaвaњe ризикa: Нeки ризици дeлимичнo 
или пoтпунo мoгу да сe избeгну мoдификoвaњeм 
или укидaњeм aктивнoсти, oднoснo прoцeсa. 
Meђутим, трeбa нaглaсити дa je мoгућнoст уки-
дaњa oдрeђeнe aктивнoсти oгрaничeнa у jaвнoм 
сeктoру jeр сe oдрeђeнe aктивнoсти oбaвљajу 
збoг тoгa штo су пoвeзaни ризици тoликo вeлики 
дa нe пoстojи други нaчин зa oствaрeњe плaни-
рaних рeзултaтa или циља. Oпциja избeгaвaњa ри-
зикa мoжe да сe кoристи у упрaвљaњу прojeктимa 
aкo у нeкoм трeнутку пoстaнe jaснo дa je угрoжeн 
oднoс измeђу плaнирaних трoшкoвa и кoристи.

2) Tрeтирaњe (рeшaвaњe) ризикa: Далеко нај-
већи број ризика решава се на овај начин. Сврха 
третирања је да, иако ће се одређена активност 
у организацији наставити уз ризик, организација 
ћe прeдузeти радње да се ризик ограничи на при-
хватљив ниво. Укoликo сe oдлучи дa је потребно 
да се пojeдини ризици трeтирaју, неопходно je 
oдрeдити мeрe зa упрaвљaњe ризицимa, рoк и 
oдгoвoрнo лицe зa спрoвoђeњe мeрa, при чему 
су те мере кoнтрoлнe aктивнoсти.

3) Tрaнсфeрисaњe ризикa: Нajбoљи oдгoвoр 
нa нeкe ризикe jeстe дa сe ризици трaнсфeришу 
трeћoj стрaни или дa сe пoдeлe с њом. Oвa oпци-
ja je пoсeбнo дoбрa зa умањивање финансијских 
ризикa или ризикa пo имoвину. Tипичaн примeр 
трaнсфeрa ризикa представља кoришћeњe oсигу-
рaвajућeг друштвa кojeм мoжe да се плaти прeузи-
мaњe ризикa. Може се рећи да трансфер ризика 
умањује изложеност организације том ризику 
или да друга организација поседује капацитете 
за ефективно управљање истим. Важно је напо-
менути да неки ризици не могу (у потпуности) да 
се трансферишу – нарочито није могућ трансфер 
ризика који је везан за репутацију, чак и уколико 
се уговори и само пружање услуга ван организа-
ције. Однос са трећом страном на коју је ризик 
пренет мора да буде пажљиво вођен како би се 
обезбедио успешан трансфер ризика.

4) Толерисање ризика: Jeдaн oд oдгoвoрa нa 
ризикe мoжe да буде тoлeрисaњe ризикa без пре-
дузимања било каквих мера. Чак и ако не може 
да се толерише, способност да се нешто уради 
по питању неких ризика може да буде ограниче-
на, односно трошкови предузимања одређених 
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мера могу да буду несразмерни потенцијалној 
користи. У тим случајевима одговор може бити 
толерисање постојећег степена ризика. Ова оп-
ција може да се допуни планирањем у случају 
непредвиђених околности, односно решавањем 
последица уколико се одређени ризик материја-
лизује (нпр. плaн зa пoступaњe у случajу eлeмeн-
тaрних нeпoгoдa). У рeгистру ризикa, уз ризикe 
кojи сe тoлeришу, пoтрeбнo je нaвeсти и зaштo сe 
ризик прихвaтиo, oднoснo зaштo није решаван.

Праћење и извештавање о ризицима

Сваки ризик мора да има носиоца, односно лице 
које је одговорно за управљање и праћење истог. 
Оно би требало да развија индикаторе ризика, нај-
боље као део свеукупног управљачког процеса, 
како би му помогли приликом праћења ризика.

Носилац ризика требало би да буде на таквој 
позицији на којој има контролу и утицај на ризик, 
укључујући средства којима ће га контролиса-
ти. Улога носиоца ризика огледа се у контроли и 
надзору над ризиком, као и реаговању на сваку 
промену која се јави на нивоу ризика. Он је такође 
одговоран за извештавање о ризику вишим хије-
рархијским нивоима руководства уколико ризик 
постане много оштрији, као и дуж организације у 
којој слични ризици могу бити распрострањени.

Појединачни ризици које организација иденти-
фикује неће бити независни једни од других, већ 
ће обично формирати природне групе.

Ризици треба да буду идентификовани на ни-
воу на којем може да се идентификује конкретан 
утицај и конкретна радња, при чему они могу да 
реше ризик. Након што се идентификују сви ризи-
ци треба доделити носиоцу који је одговоран да 
обезбеди да се ризиком управља и да се он прати. 
Носилац ризика, у складу са својом одговорношћу 
за управљање ризиком, треба да има довољна 
овлашћења да обезбеди да се ризиком ефектив-
но управља. Носилац ризика не мора да буде лице 
које предузима радње за решавање ризика.

Комуникација у оквиру организације која је ве-
зана за ризике веома је важна. Запослени треба да 
схватају ризике са којима се сусреће организација 
и контроле које постоје да те ризике умање. Тако-
ђе, неопходно је успостављање ефикасног проце-
са извештавања тако да више руководство може 
да буде уверено да се ризици решавају ефективно. 

Извeштaвaњe o ризицимa свaкa oргaнизaциja 
мoжe да oбликује прeмa влaститим пoтрeбaмa, 
a прeпoрукa je дa сe дeфинишe: учeстaлoст из-

вeштaвaњa, кo припрeмa извeштaje, кoмe сe 
шaљу, нивo пoтрeбних дeтaљa и сл.

Нa сaстaнцимa нajвишeг рукoвoдствa прeпoру-
кa je да се разматрају извeштаји o aктивнoстимa 
прeдузeтим нa успoстaвљaњу прoцeсa упрaвљaњa 
ризицимa и o нajзнaчajниjим ризицимa.

У погледу oних стрaтeшких циљeвa или 
прoгрaмa кojи сe нису у цeлoсти рeaлизoвaли, 
нaкнaднo мoжe да сe провери jeсу ли ризици кojи 
су дoвeли дo тoгa били увeдeни у рeгистрe ризи-
кa. Aкo сe утврди дa je пунo тaквих ризикa кojи 
су сe oствaрили, a прeтхoднo нису били утврђeни 
у рeгистру ризикa, из наведеног прoизлaзи дa je 
прoблeм вeрoвaтнo у сaмoм систeму упрaвљaњa 
ризицимa, oднoснo у пoгрeшнoм приступу при-
ликом идентификовања ризикa, па истo трeбa 
рeшити (нпр. дeфинисaти дoдaтнe критeриjумe 
при утврђивaњу ризикa, рeдeфинисaти ризикe, 
дoдaтнe oбукe o нaчину утврђивaњa ризикa и сл.).

Извeштaj o упрaвљaњу ризицимa изрaђуje сe 
и дoстaвљa рукoвoдиoцу oргaнизaциje нajмaњe 
jeднoм гoдишњe, a мoгу да сe утврде и чeшћи пе-
риоди извeштaвaњa, кao и oбaвeзa сaстaвљaњa 
вaнрeдних извeштaja у пoсeбним ситуaциjaмa.

Регистри ризика

Да би се успоставило ефикасно праћење ри-
зика и извештавање о ризику, регистре ризика 
треба редовно ажурирати у погледу нивоа ризи-
ка, затим ризика који се третирају, ризика који 
су прихваћени, ризика на које није одговорено 
на начин који је планиран, као и прегледа проце-
са процене ризика. Сви ризици, укључујући и де-
финисане контролне активности, треба да буду 
наведени у регистру ризика. Код КЈС могуће је 
разликовати две врсте регистара: 
1. регистар ризика на нивоу КЈС у коме су прика-
зани најзначајнији ризици на нивоу КЈС, при чему 
руководилац КЈС именује руководиоца радне 
групе за ФУК с циљем да идентификује, ажурира 
и извести о ризицима на нивоу КЈС;
2. регистар ризика на нивоу унутрашње органи-
зационе јединице КЈС (односи се на циљеве ове 
јединице и њене процесе), при чему руководилац 
јединице врши идентификацију и ажурирање и 
извештава о овим ризицима, док се преглед и 
ажурирање регистра ризика врше најмање јед-
ном годишње, а сваки ризик који више није актуе-
лан у регистру ризика и даље се чува у евиденцији 
како би се унапредило будуће искуство. П С
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дипл. екон. Тања Ђелкапић, млађи саветник у Министарству финансија

Ликвидација и стечај са аспекта 
примене прописа којима се 
уређује ПДВ
Ликвидација друштва представља облик престанка привредног друштва која 
се спроводи када привредно друштво има довољно финансијских средстава за 
покриће свих својих обавеза. Ликвидација има низ аспеката, од којих су најзна-
чајнији привредноправни, порески, рачуноводствени и банкарски. Сам посту-
пак ликвидације веома је сложен, дуготрајан и условљен доношењем великог 
броја различитих докумената, као и поштовањем бројних рокова.

Увод

Када се ради о обвезнику пореза на додату 
вредност (ПДВ) који је у поступку ликвидације, са 
аспекта примене прописа којима се уређује ПДВ 
отварање поступка ликвидације не доводи ни до 
брисања обвезника из евиденције за ПДВ ни до 
обавезе подношења нове евиденционе пријаве 
тог лица. Наиме, отварање овог поступка нема 
за последицу прекид правног субјективитета об-
везника – привредног друштва. Међутим, обве-
зник који је у поступку ликвидације дужан је да 
надлежном пореском органу достави писмено 
обавештење о изменама података из евиденци-
оне пријаве и то података о називу, тј. пословном 
имену обвезника – привредног друштва, у року 
од 5 дана од дана настанка измене, с обзиром 
на то да у овом случају, а према одредби члана 
22. став 5. Закона о привредним друштвима („Сл. 
гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон, 5/15, 
44/18 и 95/18), којом је прописано да пословно 
име привредног друштва у поступку ликвидације 
садржи и ознаку „у ликвидацији”, долази до из-
мене пословног имена обвезника – привредног 
друштва, а самим тим и до измене података из 
евиденционе пријаве.

Поред тога, одредом члана 26. Закона о поре-
ском поступку и пореској администрацији („Сл. 
гласник РС”, бр. 80/02… и 95/18) прописано је да 
је ПИБ јединствени и једини број физичког лица, 
предузетника и правног лица за све јавне при-
ходе и да се задржава до престанка постојања, 
односно смрти тог лица. То значи да обвезнику 
– привредном друштву који је у поступку ликви-

дације не треба додељивати нови ПИБ, као и да 
у случају додељивања новог ПИБ-а, наведени об-
везник задржава сва права и обавезе које је имао 
до отварања поступка ликвидације.

Такође, пренос новчаних средства оснива-
чу од стране обвезника ПДВа – привредног 
субјекта који престаје ликвидацијом, на име 
власништва у капиталу, није предмет опоре-
зивања ПДВом.

Када је у питању порески третман преноса це-
локупне, као и дела имовине, који врши обвезник 
ПДВ-а у поступку ликвидације, ПДВ се не обра-
чунава и не плаћа, под условима да је стицалац 
целокупне или дела имовине обвезник ПДВ-а или 
да тим преносом постаје обвезник ПДВ-а и про-
дужава да обавља исту делатност коју је обављао 
преносилац.

Пример: Преносилац имовине који обавља 
делатност трговине на мало у току трајања 
поступка ликвидације без накнаде изврши 

пренос целокупних залиха робе

Пренос целокупне или дела имовине од стра-
не обвезника ПДВ-а − преносиоца имовине при-
вредном друштву стицаоцу, без накнаде, није 
предмет опорезивања ПДВ-ом, под условима: 
да је друштво стицалац обвезник ПДВ-а или да 
је тим преносом постало обвезник ПДВ-а, као и 
да друштво стицалац продужава да обавља исту 
делатност коју је обављало друштво преносилац 
имовине. Делом имовине сматра се пословна це-
лина којом се омогућава самостално обављање 
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делатности од стране стицаоца, чијим је прено-
сом у моменту преноса онемогућено преносиоцу 
да обавља ту делатност. Сматра се да приликом 
преноса дела имовине бестеретним давањем 
промет добара и услуга није извршен, независно 
од тога да ли се имовина или њен део преноси 
у редовном промету или у поступку ликвидаци-
је, односно стечаја пореског обвезника. С тим у 
вези, када обвезник ПДВ-а − преносилац имовине 
који обавља делатност трговине на мало у току 
трајања поступка ликвидације без накнаде извр-
ши пренос целокупних залиха робе, што значи да 
му је у моменту преноса онемогућено да обавља 
ту делатност, ПДВ се не обрачунава и не плаћа, 
под условом да обвезник ПДВа − стицалац имо-
вине продужава да обавља исту делатност коју 
је обављао преносилац имовине.

Брисање обвезника ПДВ-а – друштва 
из Регистра привредних субјеката и из 
евиденције обвезника ПДВ-а

Ликвидација се окончава доношењем одлуке 
о окончању поступка ликвидације. По окончању 
ликвидације друштво се брише из Регистра при-
вредних субјеката, а имовина која остане након 
измирења свих обавеза према повериоцима (ли-
квидациони остатак) расподељује се члановима 
друштва.

Након спроведеног поступка ликвидације, тј. на-
кон истека рока од 120 дана од дана објаве огласа 
и регистрације почетног ликвидационог извешта-
ја, да би привредно друштво престало да постоји, 
потребно је да се поднесе регистрациона пријава 
брисања из Регистра привредних субјеката.

У том смислу, Агенцији за привредне регистре 
неопходно је доставити следећу документацију:
1. регистрациону пријаву за брисање из регистра 
након окончања поступка ликвидације;
2. одлуку Скупштине друштва о окончању поступ-
ка ликвидације;
3. извештај ликвидационог управника о спрове-
деној ликвидацији;
4. изјаву ликвидационог управника да су све 
обавезе друштва по основу пријављених потра-
живања измирене у потпуности и да се против 
друштва не воде други поступци;
5. одлуку о расподели ликвидационог остатка 
друштва;
6. одлуку друштва о лицу коме се пословне књиге 
и документа поверавају на чување;

7. уверење о престанку пореских обавеза изда-
то од стране надлежне Пореске управе, које није 
старије од 5 дана у моменту подношења захтева 
за брисање из регистра;
8. уверење Градске управе Града Београда (Се-
кретаријат за финансије) да су измирене обавезе 
по основу јавних прихода, које није старије од 5 
дана у моменту подношења захтева за брисање 
из регистра;
9. потврду да је друштво брисано из регистра 
ПДВа или изјаву ликвидационог управника да 
друштво није регистровани обвезник ПДВа;
10. доказ о уплати накнаде за брисање друштва 
из Регистра привредних субјеката (накнада се 
плаћа у износу од 3.000,00 динара).

Према томе, ако је порески обвезник (при-
вредно друштво) евидентиран у систему 
ПДВ-а, потребно је да изврши све активности 
прописане Законом о порезу на додату вред-
ност („Сл. гласник PC”, бр. 84/04… и 30/18 – 
даље: Закон о ПДВ-у) пре брисања из регистра 
ПДВ-а.

Надлежни порески орган спроводи поступак 
по захтеву за брисање из евиденције обвезника 
ПДВ-а, који је прописан чл. 10. и 11. Правилника о 
облику и садржини пријаве за евидентирање об-
везника ПДВ, поступку евидентирања и брисања 
из евиденције и о облику и садржини пореске 
пријаве ПДВ („Сл. гласник PC”, бр. 123/12, 115/13, 
66/14, 86/15, 11/16, 60/18, 47/19 и 50/19). С тим у 
вези, уколико обвезник ПДВ-а има залихе робе 
на стању, пре брисања из евиденције обвезника 
ПДВ-а на те залихе треба да обрачуна ПДВ и ис-
каже обрачунати ПДВ у последњој поднетој поре-
ској пријави за ПДВ.

Измена пореске основице на основу 
одлуке надлежног суда о закљученом 
стечајном поступку

Одредбама члана 21. Закона о ПДВ-у пропи-
сан је поступак измене пореске основице, који 
подразумева измену ПДВ-а који је обрачунат у 
моменту промета. Основица за промет добара 
и услуга која подлеже опорезивању може нак-
надно да се умањи или увећа због умањења или 
увећања накнаде за извршени промет добара 
или услуга. У складу са Законом о ПДВ-у, ако се 
измени основица за промет добара и услуга који 
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је опорезив ПДВ-ом, обвезник који је испоручио 
добра или извршио услуге дужан је да исправи 
износ ПДВ-а који дугује по том основу, у складу 
са изменом.

Осим уобичајених случајева измене пореске 
основице по основу повећања или смањења нак-
наде за извршени промет, повраћаја добара и 
сл., одредбом члана 21. став 5. Закона о ПДВ-у 
прописана је могућност измене пореске основи-
це и за износ накнаде који није наплаћен. 

Према томе, ако је обвезник ПДВ-а извршио 
опорезиви промет добара или услуга и обра-
чунао ПДВ, али није наплатио накнаду или део 
накнаде, има право на измену пореске основи-
це и корекцију обавезе за ПДВ (у износу ПДВ-а 
који је садржан у ненаплаћеној накнади), али 
само у два случаја. Наиме, према члану 21. став 
5. Закона о ПДВ-у, обвезник ПДВ-а може да из-
мени основицу за износ накнаде који није на-
плаћен само на основу:
● правоснажне одлуке суда о закљученом сте-
чајном поступку, односно
● овереног преписа записника о судском по-
равнању.

Пример: Смањење основице за 
обрачунавање ПДВа на основу 

правоснажног решења суда о закључењу 
стечајног поступка над примаоцем добара 

или услуга

Обвезник ПДВ-а који је извршио опорези-
ви промет добара или услуга има право да, на 
основу правоснажног решења суда о закључењу 
стечајног поступка над примаоцем добара или 
услуга, смањи основицу за обрачунавање ПДВ-а 
и износ обрачунатог ПДВ-а за износ накнаде или 
дела накнаде за испоручена добра или услуге 
који није наплаћен.

ëУ свим осталим случајевима ненапла-
ћена накнада није основ за измену по-

реске основице. На пример, обвезник нема 
право на измену пореске основице ако нак-
нада није наплаћена по основу вансудског по-
равнања, неуспеле наплате у оквиру поступка 
за извршење, у оквиру поступка ликвидације, 
застарелости потраживања, престанка рада 
предузетника и сл.

Пример: Смањење основице за 
обрачунавање ПДВа и износа обрачунатог 
ПДВа за износ накнаде или дела накнаде 
који није наплаћен, на основу усвојеног 

плана реорганизације

Обвезник ПДВ-а који je извршио опорезиви 
промет добара и услуга може да измени основи-
цу за обрачунавање ПДВ-а и износ обрачунатог 
ПДВ-а за износ накнаде или дела накнаде за ис-
поручена добра или пружене услуге који није на-
плаћен само на основу правоснажне одлуке суда 
о закљученом стечајном поступку или на основу 
овереног преписа записника о судском поравна-
њу. Према томе, на основу усвојеног плана реор-
ганизације, у складу са законом којим се уређује 
стечај, обвезник ПДВ-а − поверилац не може да 
смањи основицу за обрачунавање ПДВ-а и износ 
обрачунатог ПДВ-а за износ накнаде или дела 
накнаде који није наплаћен.

Напомињемо да, у складу са Законом о ПДВ-у, 
обвезник може да измени основицу за износ 
накнаде који није наплаћен само на основу пра-
воснажне одлуке суда о закљученом стечајном 
поступку, односно на основу овереног преписа 
записника о судском поравнању. Према томе, 
на основу одлуке суда којом се усваја унапред 
припремљени план реорганизације у складу са 
законом којим се уређује стечај (решење којим 
се истовремено отвара стечајни поступак, по-
тврђује усвајање унапред припремљеног плана 
реорганизације и обуставља стечајни поступак) 
обвезник ПДВ-а – поверилац не може да смањи 
основицу за обрачунавање ПДВа и износ обра-
чунатог ПДВа за износ накнаде који није напла-
ћен.

Министарство финансија објавило је Мишље-
ње, број 413-00-00059 од 8. маја 2017. године, у 
вези са тим да ли обвезник ПДВ-а – поверилац 
има право на смањење пореске основице и об-
рачунатог ПДВ-а на основу одлуке суда којом се 
усваја унапред припремљени план реорганиза-
ције у складу са законом којим се уређује стечај, 
према коме: На основу одлуке суда којом се усваја 
унапред припремљени план реорганизације у скла-
ду са законом којим се уређује стечај (решење ко-
јим се истовремено отвара стечајни поступак, 
потврђује усвајање унапред припремљеног плана 
реорганизације и обуставља стечајни поступак) 
обвезник ПДВ − поверилац не може да смањи 
основицу за обрачунавање ПДВ и износ обрачуна-
тог ПДВ за износ накнаде који није наплаћен.
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Стечајни поступак спроводи се у складу са За-
коном о стечају („Сл. гласник РС”, бр. 104/09… и 
95/18), док је судско поравнање уређено Законом 
о парничном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 72/11, 
49/13 – одлука УС, 74/13 – одлука УС, 55/14 и 87/18).

Одредбама Закона о стечају уређују се усло-
ви и начин покретања и спровођења стечаја над 
правним лицима. Стечај се, у смислу овог закона, 
спроводи банкротством или реорганизацијом. 
Под банкротством се подразумева намирење по-
верилаца продајом целокупне имовине стечајног 
дужника, односно стечајног дужника као правног 
лица, док се под реорганизацијом подразумева 
намирење поверилаца према усвојеном плану 
реорганизације и то редефинисањем дужни чко-
-поверилачких односа, статусним променама 
дужника или на други начин који је предвиђен 
планом реорганизације.

Одлука надлежног суда о закљученом стечај-
ном поступку доноси се у виду решења о закљу-
чењу стечајног поступка. Под правоснажношћу се 
подразумева својство судске одлуке по коме она 
више не може да се побија редовним правним 
леком (формална правоснажност). Ово својство 
стиче се истеком рока за правни лек, одрицањем 
(одустанком) од правног лека и доношењем 
одлуке у другом степену. Правоснажност судске 
одлуке доказује се клаузулом о правоснажности 
коју на ту одлуку ставља надлежни суд.

Циљ стечаја је најповољније колективно нами-
рење стечајних поверилаца остваривањем најве-
ће могуће вредности стечајног дужника, односно 
његове имовине. Стечај омогућава колективно и 
сразмерно намирење стечајних поверилаца, у 
складу са Законом о стечају. У стечајном поступку 
свим повериоцима обезбеђује се једнак третман 
и равноправни положај поверилаца истог исплат-
ног реда, односно исте класе у поступку реорга-
низације. Стечајни поступак се спроводи тако да 
омогући остваривање највеће могуће вредности 
имовине стечајног дужника и највећег могућег 
степена намирења поверилаца у што краћем вре-
мену и са што мање трошкова.

Према члану 336. Закона о парничном поступ-
ку, у току целог поступка пред парничним судом 
првог степена странке могу да закључе судско 
поравнање, које може да се односи на цео ту-
жбени захтев или на један његов део. Споразум 
странака о поравнању уноси се у записник. По-
равнање је закључено када странке после прочи-
таног записника о поравнању потпишу записник. 

Странкама се издаје оверени препис записника 
у коме је садржано поравнање, које има исто 
правно дејство као и судска пресуда. Поседова-
ње овереног преписа записника сматра се управо 
основом за измену пореске основице, у смислу 
члана 21. став 5. Закона о ПДВ-у. 

Пример: Да ли обвезник ПДВа на основу 
уговора о вансудском поравнању може да 
смањи основицу за обрачунавање ПДВа и 
износ обрачунатог ПДВа за износ накнаде 

или дела накнаде који није наплаћен

Обвезник ПДВ-а који је извршио опорезиви 
промет добара и услуга може да смањи основи-
цу за обрачунавање ПДВ-а и износ обрачунатог 
ПДВ-а за износ накнаде или дела накнаде за ис-
поручена добра или пружене услуге који није на-
плаћен само на основу правоснажне одлуке суда 
о закљученом стечајном поступку или на основу 
овереног преписа записника о судском поравна-
њу. Према томе, на основу уговора о вансудском 
поравнању обвезник ПДВа не може да смањи 
основицу за обрачунавање ПДВ-а и износ обра-
чунатог ПДВ-а за износ накнаде или дела накнаде 
који није наплаћен. 

На основу закљученог поравнања у обли-
ку јавнобележничког записа након окончаног 
парничног и извршног поступка или у случају 
вансудског поравнања обвезник ПДВ-а − по-
верилац не може да смањи основицу за об-
рачунавање ПДВ-а и износ обрачунатог ПДВ-а 
за износ накнаде или дела накнаде који није 
наплаћен, јер се поравнања у облику јавнобе-
лежничког записа након окончаног парничног 
и извршног поступка, као и вансудско поравна-
ње не могу поистовећивати са овереним пре-
писом записника о судском поравнању.

Пример: Да ли обвезник ПДВа – поверилац 
на основу закљученог поравнања у облику 
јавнобележничког записа након окончаног 

парничног и извршног поступка може да 
смањи основицу за обрачунавање ПДВа и 
износ обрачунатог ПДВа за износ накнаде 

или дела накнаде који није наплаћен

У складу са Законом о ПДВ-у, обвезник ПДВ-а 
који je извршио опорезиви промет добара и 
услуга може да измени основицу за обрачуна-
вање ПДВ-а и износ обрачунатог ПДВ-а за износ 
накнаде или дела накнаде за испоручена добра 
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или пружене услуге који није наплаћен само на 
основу правоснажне одлуке суда о закљученом 
стечајном поступку или на основу овереног пре-
писа записника о судском поравнању. Међутим, 
на основу закљученог поравнања у облику јавно-
бележничког записа након окончаног парничног 
и извршног поступка обвезник ПДВ-а − повери-
лац не може да смањи основицу за обрачунавање 
ПДВ-а и износ обрачунатог ПДВ-а за износ накна-
де или дела накнаде који није наплаћен. Наиме, 
према Закону о јавном бележништву („Сл. гла-
сник PC”, бр. 31/11, 85/12, 19/13, 55/14 − др. закон, 
93/14 − др. закон, 121/14, 6/15 и 106/15) у облику 
јавнобележничког записа јавни бележник може 
да закључи поравнање пре покретања парничног, 
ванпарничног или управног поступка пo прави-
лима закона којим се уређују парнични, ванпар-
нични, извршни и општи управни поступак, са 
дејством судског поравнања, односно поравна-
ња закљученог пред органом управе. У складу 
са Законом о парничном поступку, странке пред 
судом могу да закључе судско поравнање у току 
целог поступка до његовог правоснажног окон-
чања.

Судско поравнање може да буде закључе-
но и у поступку медијације. Наиме, према чла-
ну 340. Закона о парничном поступку, кад суд 
процени или странке сагласно предложе да би 
спор могао успешно да се реши посредовањем 
(медијацијом), странке се упућују на поступак 
посредовања и застају са поступком. Постигну-
ти споразум представља вансудско поравнање 
које посредник (медијатор) доставља суду. Пре-
ма члану 16. Закона о посредовању – медијацији 
(„Сл. гласник РС”, број 18/2005), споразум који 
стране постигну у поступку посредовања има 
снагу судског поравнања ако га на записник 
узме судија након оцене да је сагласан са јавним 
поретком. Напомињемо да је посредник дужан 
да о споразуму постигнутом у поступку посре-
довања без одлагања обавести суд пред којим 
је покренут парнични поступак. Ако се не постиг-
не споразум у поступку посредовања због не-
сагласности о правним питањима, стране могу 
да постигну писмену сагласност о чињеничним 
питањима. Та сагласност их обавезује у даљем 
поступку ако је исту оверио посредник или дру-
ги овлашћени орган и ако су се стране одрекле 
тајности података из ње.

Посредник је трећа неутрална особа која 
посредује између две стране у циљу решавања 

њиховог спорног односа, у складу са начелима 
посредовања.

Посредовање могу да обављају судије, адво-
кати и други истакнути стручњаци из различитих 
области, у зависности од врсте спорног односа у 
коме посредују. 

Споразум постигнут у поступку посредовања, 
уз узајамно попуштање страна, закључен пре за-
снивања парничног поступка или у току истог, 
има снагу вансудског поравнања уколико је са-
стављен у писаној форми и није противан јавном 
поретку.

Према члану 21. став 6. Закона о ПДВ-у, про-
писано је да, уколико обвезник ПДВ-а који је 
изменио основицу по основу правоснажне 
одлуке суда о закљученом стечајном поступ-
ку, односно овереног преписа записника о 
судском поравнању, касније прими накнаду 
или део накнаде за испоручена добра и услу-
ге у вези са којима је дозвољена измена осно-
вице, дужан је да на примљени износ накнаде 
обрачуна ПДВ. 

Пример: Наплата накнаде након смањења 
основице на основу правоснажног решења 

суда о закључењу стечајног поступка
Шта се дешава када обвезник ПДВ-а који је 

на основу правоснажног решења суда о закљу-
чењу стечајног поступка смањио основицу за об-
рачунавање ПДВ-а и износ обрачунатог ПДВ-а за 
износ накнаде или дела накнаде за испоручена 
добра или пружене услуге који није наплаћен, 
прими накнаду или део накнаде за тај промет? 

У складу са Законом о ПДВ-у, обвезник ПДВ-а 
који је извршио опорезиви промет добара или 
услуга има право да, на основу правоснажног 
решења суда о закључењу стечајног поступка 
над примаоцем добара или услуга, смањи осно-
вицу за обрачунавање ПДВ-а и износ обрачуна-
тог ПДВ-а за износ накнаде или дела накнаде за 
испоручена добра или услуге који није наплаћен. 
С тим у вези указујемо на то да, ако у току стечај-
ног поступка дође до оспоравања потраживања 
обвезника ПДВ-а од стране стечајног управника, 
та околност не умањује право обвезника ПДВ-
-а да смањи основицу за обрачунавање ПДВ-а и 
износ обрачунатог ПДВ-а у пореском периоду у 
којем је решење суда о закључењу стечајног по-
ступка постало правоснажно, односно у неком 
од наредних пореских периода. Међутим, ако 
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обвезник ПДВ-а који је на основу правоснажног 
решења суда о закључењу стечајног поступ-
ка смањио основицу за обрачунавање ПДВ-а и 
износ обрачунатог ПДВ-а за износ накнаде или 
дела накнаде за испоручена добра или услуге 
који није наплаћен, прими накнаду или део нак-
наде за тај промет, дужан је да по основу при-
мљене накнаде обрачуна и плати ПДВ у складу 
са Законом о ПДВу.

Евидентирање смањења основице 
за обрачунавање ПДВ-а на основу 
правоснажног решења суда о закљу-
чењу стечајног поступка у пореској 
пријави ПДВ (Образац ПП ПДВ)

Измена пореске основице у смислу члана 21. 
став 5. Закона о ПДВ-у врши се у пореском пери-
оду у ком је настала измена. То значи да поре-
ски обвезник може да изврши измену пореске 
основице најраније у пореском периоду у којем 
је одлука суда о закљученом стечајном поступку 
постала правоснажна, односно у пореском пери-
оду у којем је оверен препис записника о судском 
поравнању.

У пореској пријави за порески период у којем 
обвезник врши корекцију ПДВ-а смањује се износ 
накнаде у пољу 003 или 004 пореске пријаве (у 
зависности од тога да ли је промет био опорезив 
по општој или посебној стопи ПДВ-а), док се за 
износ ПДВ-а садржан у ненаплаћеној (бруто) нак-
нади врши умањење дугованог ПДВ-а у пољу 103, 
односно 104 обрасца ПП ПДВ.

Пример: Смањење основице за 
обрачунавање ПДВа 

Обвезник ПДВ-а који је извршио опорези-
ви промет добара или услуга има право да, на 
основу правоснажног решења суда о закључењу 
стечајног поступка над примаоцем добара или 
услуга, смањи основицу за обрачунавање ПДВ-а 
и износ обрачунатог ПДВ-а за износ накнаде или 
дела накнаде за испоручена добра или услуге 
који није наплаћен. У овом случају обвезник ПДВ-
-а врши смањење основице за обрачунавање 
ПДВ-а тако што у пореској пријави ПДВ (образац 
ПП ПДВ) коју подноси за порески период у којем 
је решење суда о закључењу стечајног поступка 
постало правоснажно, односно за неки наредни 
период, под редним бројем 3, односно 4 обра-
сца ПП ПДВ – у пољу 003, односно 004 смањује 

износ пореске основице за износ за који је сма-
њена пореска основица, а у пољу 103, односно 
104 смањује износ обрачунатог ПДВ-а за износ 
за који је смањен обрачунати ПДВ. Ако износ об-
рачунатог ПДВ-а из поља 103, односно 104 није 
довољан да би се извршило смањење износа 
обрачунатог ПДВ-а, обвезник ПДВ-а под редним 
бројем 8 обрасца ПП ПДВ – у пољу 108 повећава 
износ ПДВ-а који може да се одбије као претход-
ни порез. Такође, у евиденцији коју води у складу 
са одредбама члана 46. Закона о ПДВ-у и одред-
бама Правилника о облику, садржини и начину 
вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржи-
ни прегледа обрачуна ПДВ („Сл. гласник РС”, бр. 
90/17, 119/17, 48/18 и 60/18) обвезник ПДВ-а дужан 
је обезбеди податке од значаја за утврђивање 
пореске обавезе, а самим тим и податке који се 
односе на смањење основице за обрачунавање 
ПДВ-а и износа обрачунатог ПДВ-а, укључујући и 
потребну документацију. 

Осим поседовања одлуке суда о закљученом 
стечајном поступку, односно овереног преписа 
записника о судском поравнању, измена по-
реске основице у наведеним случајевима није 
условљена поседовањем других доказа. У скла-
ду са тим обвезник ПДВ-а може да изврши из-
мену пореске основице, независно од тога да 
ли има писану потврду друге стране (примаоца 
добара или услуга) о исправци одбитка претход-
ног пореза.

Право на одбитак претходног пореза 
обвезника ПДВ-а у стечају

Право на одбитак претходног пореза има об-
везник ПДВ-а, укључујући и обвезника ПДВ-а у сте-
чају, уз испуњење услова прописаних Законом. 
Наиме, обвезник ПДВ-а има право да ПДВ који 
му је обрачунат од стране претходног учесника 
у промету за промет добара и услуга одбије као 
претходни порез ако поседује одговарајућу доку-
ментацију (рачун или други документ који служи 
као рачун, издат у складу са прописима којима 
се уређује опорезивање потрошње ПДВ-ом) и 
ако предметна добра и услуге користи или ће их 
користити за промет добара и услуга са правом 
на одбитак претходног пореза, тј. за промет који 
је опорезив ПДВ-ом, промет за који је прописа-
но пореско ослобођење са правом на одбитак 
претходног пореза или за промет који се сматра 
извршеним у иностранству, ако би за тај промет 
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постојало право на одбитак претходног пореза 
да је извршен у Републици Србији.

Обвезник ПДВ-а који набављена добра, од-
носно примљене услуге не користи, односно 
неће користити за промет са правом на одбитак 
претходног пореза, нема право да ПДВ који му 
је обрачунат од стране претходног учесника у 

промету за промет добара и услуга одбије као 
претходни порез. 

Према томе, чињеница да је над обвезником 
ПДВ-а отворен поступак стечаја у складу са за-
коном којим се уређује стечај није од утицаја на 
остваривање овог права. П С

КРАТКЕ ТЕМЕ: 
Примери уноса у образац ПОПДВ

Премија осигурања

Питање:
Када се у ПОПДВ образац уноси фактура за 

осигурање непокретности или покретности – по 
датуму издавања рачуна или по истеку периода 
осигурања? Датум издавања фактуре је 15. 7. 2019, 
а период осигурања 15. 7. 2019 – 14. 7. 2020. Пре-
мију осигурања плаћамо у 4 рате.

Одговор:
Износ премије осигурања, као накнада за 

услугу осигурања, исказује се у пољу 8в.2 обра-
сца ПОПДВ (у случају када је осигуравајућа кућа 
обвезник ПДВ-а) за порески период у којем је из-
вршен промет услуге осигурања. 

Уколико је уговор о осигурању закључен на пе-
риод од годину дана (од 15. јула 2019. године до 
14. јула 2020. године), промет ове услуге сматра 
се извршеним престанком уговора о осигурању. 
Плаћање на рате представља авансно плаћање 
услуге осигурања, а подаци о авансима не иска-
зују се у пољу 8в.2 обрасца ПОПДВ.

 У складу с тим, целокупан износ премије оси-
гурања треба исказати у обрасцу ПОПДВ за по-
рески период јул 2020. године, независно од тога 
када је рачун примљен односно плаћен.

Камате

Питање:
Да ли се камате које се плаћају по кредитима у 

земљи и иностранству уносе у ПОПДВ у периоду 
када су плаћене или у периоду на који се камата 
односи (нпр. ако је камата обрачуната за период 
1. 7 – 31. 7. 2019, обрачун камате издат 31. 7. 2019, 
рок за плаћање 5. 8. 2019, а камата је плаћена 5. 
8. 2019)? 

Одговор: 
Податак о каматама по кредитима у земљи 

исказује се у пољу 8в.2 обрасца ПОПДВ за поре-
ски период јул, без обзира на то што је камата 
плаћена у августу, јер је промет извршен у јулу, а 
рачун (обрачун) издат на последњи дан периода 
у ком је промет извршен. Камате по кредитима у 
иностранству исказују се у пољу 8д.1.

И у случају да вам банка не изда месечни об-
рачун камате, а поседујете план отплате кредита 
у којем је обрачуната камата на месечном нивоу, 
податак о износу камате исказујете на последњи 
дан у месецу, без обзира на то што се камата 
плаћа почетком наредног месеца. Дакле, и план 
отплате сматра се документом којим се доказује 
пословна промена.
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Банкарска провизија

Питање:
Уколико је провизија банке за месец јул иска-

зана на изводу банке од 1. 8. 2019, у ком месецу 
се та накнада уноси у образац ПОПДВ?

Одговор:
У случају када је провизија банке за промет 

извршен у месецу јулу „фактурисана” 1. 8, нак-
нада се исказује у ПОПДВ обрасцу за август. У 
складу са Корисничким упутством за исказивање 
података у прегледу обрачуна ПДВ-а – обрасцу 
ПОПДВ, ако је рачун издат након истека периода 
у којем је извршен промет, подаци о износу нак-
наде исказују се у пољу 8в.2 за порески период у 
којем је рачун примљен. Пословна промена по-
тврђује се на основу извода који садржи податак 
о износу накнаде.

Боравишна такса

Питање:
Да ли угоститељ који пружа услугу смештаја, 

обвезник ПДВ-а, треба да приказује боравишну 
таксу у ПОПДВ обрасцу? Наилазимо на различита 
тумачења од стране пореских инспектора. 

Одговор:
Боравишна такса се не уноси у ПОПДВ обра-

зац јер он треба да садржи искључиво податке 
о трансакцијама које се сматрају прометом у 
смислу члана 3. Закона о ПДВ-у (уз одређене из-
узетке). Боравишна такса нема карактер добра 
или услуге у смислу Закона о ПДВу, већ је јавни 
приход локалне самоуправе.

Такође, основица за обрачун ПДВ-а на рачуну 
који обвезник издаје за пружене услуге смешта-
ја не садржи износе које он наплаћује у име и за 
рачун другог, ако тај износ преноси лицу у чије 
име и за чији рачун је извршио наплату, као што 
је боравишна такса. Према члану 24. Правилника 
о рачунима, када обвезник ПДВ-а, поред накнаде 

за промет добара и услуга, наплаћује и новчана 
средства у име и за рачун другог лица, у рачуну 
који издаје за тај промет добара и услуга исказује 
и податак о износу новчаних средстава која на-
плаћује у име и за рачун другог лица. Напомена 
у рачуну може да гласи: ПДВ није обрачунат на 
основу члана 17. став 4. тачка 2) Закона о ПДВ-у. 

Угоститељ који пружа услуге смештаја, као 
обвезник ПДВа износ боравишне таксе не иска-
зује у обрасцу ПОПДВ.

Што се тиче такси, а из угла примљених рачу-
на, односно плаћених накнада, у сваком конкрет-
ном случају потребно је одредити да ли такса има 
карактер накнаде за услугу јер управо од тога 
зависи да ли ће се подаци исказивати у обрасцу 
ПОПДВ. Уколико такса нема карактер накнаде за 
услугу – износ се не исказује у обрасцу ПОПДВ. С 
друге стране, уколико такса има карактер накна-
де за услугу – прималац услуге исказује податке у 
обрасцу ПОПДВ у складу са општим правилима.

Плаћања државним органима која не предста-
вљају накнаду за пружену услугу не представљају 
накнаду за извршен промет из члана 3. Закона о 
ПДВ-у. Пример таквих накнада је боравишна так-
са, такса за истицање фирме, такса за регистра-
цију возила, накнада за заштиту и унапређење 
животне средине. 

Супротан случај је нпр. РТВ такса (ТВ претпла-
та или такса за јавни медијски сервис). Она није 
класична такса (без обзира на то што се тако 
зове), него накнада за пружену услугу јавног ра-
диодифузног сервиса, која је ослобођена ПДВ-а 
без права на одбитак претходног пореза у скла-
ду са чланом 25. став 2. тачка 17) Закона о ПДВ-у. 
Дакле, реч је о накнади за промет услуге иако се 
назива таксом. Имајући у виду да је тај промет 
ослобођен ПДВ-а без права на одбитак претход-
ног пореза, као и да је РТС обвезник ПДВ-а, износ 
таксе прималац услуге треба да искаже у пољу 
8в.2. Исти третман имају и републичке и градске 
административне таксе, таксе на рачуну шпеди-
тера, АПР таксе, таксе МУП и ЗИН на рачунима за 
регистрацију возила.

3
ДЕЦЕНИЈЕ
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Питања претплатника на теме из 
пореза и ПДВ-а
Прекњижавање претплате ПДВ-а и 
измиривање других пореских обавеза

Питање:
Да ли претплату ПДВ-а можемо да искористи-

мо за плаћање других пореских обавеза, у кон-
кретном случају вршили бисмо прекњижавање 
ПДВ преплате на рачуне обједињене наплате 
ППОД-О – Доприноси за осниваче?

Одговор:
Прекњижавање више плаћеног пореза норма-

тивно је уређено у следећим члановима Закона 
о пореском поступку и пореској администрацији 
(ЗПППА):
● члан 10. став 2. тачка 4): физичко, односно прав-
но лице у порескоправном односу има право да 
користи више или погрешно плаћени порез, од-
носно споредна пореска давања за намирење 
доспелих обавеза по другом основу, путем пре-
књижавања;
● члан 10. став 3: Пореска управа има обавезу 
да по захтеву за прекњижавање донесе решење 
без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од 
дана пријема захтева, ако пореским законом није 
друкчије уређено;
● члан 68. ст. 4. и 5: прецизно се уређује дан пла-
ћања пореза путем прекњижавања;
● члан 70. став 6. тачка 1): прописује се право 
обвезника да поднесе захтев за прекњижавање 
више плаћеног пореза у сврху намирења дугова-
ног пореза по другом основу;
● чл. 57. и 58. Правилника о пореском рачуновод-
ству.

У складу са наведеним одредбама ЗПППА-а, 
порески обвезници могу да остваре право на пре-
књижавање више плаћеног пореза код Пореске 
управе (експозитуре/филијале/ЦВПО) и пореских 
органа јединица локалне самоуправе за порезе 
које ти органи контролишу, утврђују и наплаћују.

Међутим, настала претплата пореза на до-
дату вредност (ПДВ) не представља „више или 
погрешно плаћени порез” – ради се о разлици 
између претходног пореза и пореске обаве-

зе. Ипак, постоји могућност прекњижавања 
пореског кредита исказаног у пореској при-
јави ПДВ. Дакле, порески кредит исказан у 
пореској пријави ПДВ може да се користи за 
измиривање других пореских обавеза тек сти-
цањем права на повраћај пореског кредита, 
тј. након истека рока за подношење пореске 
пријаве ПДВа за порески период који следи 
пореском периоду за који је поднета пореска 
пријава ПДВа у којој је исказан кредит.

Образложење:
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 
кредит врши се у самој пореској пријави ПДВ 
(образац ПП ПДВ) и то уписивањем одговарају-
ће ознаке на редном броју 11 пријаве. Значи, ако 
се обвезник ПДВа определи за повраћај разли-
ке, на редном броју 11 обрасца ПП ПДВ уписује 
ознаку 1, а ако се определи за порески кредит, 
на овом редном броју уписује ознаку 0. 

Опредељивање за повраћај разлике уписива-
њем ознаке 1 на редном броју 11 обрасца ПП ПДВ 
не сматра се захтевом за повраћај више или по-
грешно плаћеног пореза у смислу ЗПППАа, што 
је прописано одредбом члана 2. став 2. Правил-
ника. И сам ЗПППА у члану 70. став 7. недвосми-
слено прописује да се захтевом за повраћај (или 
прекњижавање) не сматра опредељивање поре-
ског обвезника да му се изврши повраћај пореза 
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на додату вредност из пореске пријаве за порез 
на додату вредност. 

Осим тога, према члану 68. став 6. ЗПППА-а, 
дан на који је порез на додату вредност плаћен у 
износу већем од дугованог у смислу става 4. овог 
члана јесте дан на који порески обвезник има пра-
во да поднесе захтев за повраћај неискоришће-
ног износа пореског кредита у складу са законом 
којим се уређује порез на додату вредност. 

То значи да би се ПДВ сматрао плаћеним у из-
носу већем од дугованог, неопходно је да се об-
везник ПДВа прво определи за порески кредит 
и да протекне рок у којем обвезник ПДВа нема 
право на повраћај тог кредита, тј. да истекне рок 
за предају пореске пријаве ПДВа за текући по-
рески период. 

Истеком рока за повраћај разлике та ра-
злика почиње да се третира као више плаћени 
порез који обвезник ПДВа може да користи 
и за измирење пореских обавеза насталих по 
другом основу (подношењем захтева за пре-
књижавање), у складу са Мишљењем Мини-
старства финансија бр. 413002090/200904 од 
18. 9. 2009. године: Уколико надлежни порески 
орган не изврши повраћај ПДВ у роковима про-
писаним Законом о ПДВ, порески обвезник има 
право на повраћај више или погрешно наплаће-
ног пореза, право да путем пореског кредита 
измирује своју пореску обавезу, односно право 
да путем прекњижавања користи више или 
погрешно уплаћени порез, односно споредна 
пореска давања за намирење доспелих обавеза 
по другом основу (па и доприноса и пореза на 
зараде), сагласно одредбама члана 10. став 2. 
Закона.

Напомена: У овом мишљењу реч „закон” од-
носи се на ЗПППА.

Дакле, ако, као обвезник ПДВ-а, на редном 
броју 11 обрасца ПП ПДВ унесете ознаку 0, опре-
дељујете се за порески кредит који можете да 
користе за измирење пореске обавезе по основу 
ПДВ-а за наредни порески период. Према одред-
би члана 52. став 3. Закона, порески обвезник 
може да тражи повраћај неискоришћеног износа 
пореског кредита подношењем захтева најрани-
је истеком рока за подношење пореске пријаве 
за текући порески период. Одредбом члана 3. 
став 2. Правилника прописано је да, ако се обве-
зник не определи за повраћај ПДВа, користи тај 

износ за измиривање своје пореске обавезе за 
наредни порески период, док је одредбама става 
3. наведеног члана прописано да, ако обвезник, 
након измиривања пореске обавезе у смислу 
става 2. овог члана (дакле за наредни порески 
период), има неискоришћени износ пореског 
кредита, може за тај износ: 
1) измирити своју пореску обавезу за наредне по-
реске периоде; 
2) захтевати повраћај неискоришћеног износа 
пореског кредита. 

Захтев за повраћај неискоришћеног износа по-
реског кредита обвезник може да поднесе надле-
жном пореском органу најраније истеком рока за 
подношење пореске пријаве за текући порески 
период у којем има неискоришћени износ поре-
ског кредита (члан 3. став 4. Правилника). 

Све претходно наведено за последицу има 
најмање две ствари: 
1) порески кредит не може да се користи за нами-
рење обавеза које су настале пре стицања права 
на порески кредит (осим путем прекњижавања 
онда када обвезник стекне право на прекњижа-
вање пореског кредита) и 
2) порески кредит може да се користи само за 
измирење обавеза по основу ПДВа за наредни 
порески период до истека тог (наредног) по-
реског периода, при чему тада обвезник ПДВ-а 
стиче право на повраћај или прекњижавање пре-
осталог износа пореског кредита, а може да га 
користи и за измирење ПДВ обавезе за наредне 
пореске периоде. 

Дакле, порески кредит исказан у пореској 
пријави ПДВа може да се користи за измири-
вање других пореских обавеза тек стицањем 
права на повраћај пореског кредита, тј. након 
истека рока за подношење пореске пријаве 
ПДВа за порески период који следи након 
пореског периода за који је поднета пореска 
пријава ПДВа у којој је исказан кредит.

На пример, у пореској пријави за јул 2019. ис-
казали сте претходни порез у износу већем од 
пореске обавезе. У пореској пријави ПДВ-а за јул 
у пољу 11 означили сте 0 (порески кредит). Тек на-
кон измирења пореске обавезе ПДВа за август 
2019. године (дакле, почев од 16. септембра 2019. 
године, а по измирењу ПДВ обавезе за август), 
по нашем мишљењу, преостали износ пореског 
кредита можете да користите за измирење дру-
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ге пореске обавезе и то подношењем захтева за 
прекњижавање у складу са ЗПППАом.

Осигурање које наплаћује туристичка 
агенција

Питање:
1. Туристичка агенција је заступник осигурава-

јуће куће и остварује провизију од продатих поли-
са. Да ли остварена провизија подлеже обрачуну 
и плаћању ПДВ-а?

2. Туристичка агенција у оквиру својих аран-
жмана фактурише осигурање. Да ли и ова си-
туација подлеже обрачуну ПДВ-а и на који члан 
закона да се позовемо у оба случаја?

Одговор:
1. У складу са чланом 52. став 1. т. 12) Закона о 

туризму („Сл. гласник РС”, бр. 17/2019), туристи-
чка агенција може да обавља послове заступања 
у осигурању путника и пртљага, у складу са зако-
ном којим се уређује осигурање.

У складу са чланом 25. став 2. тачка 1) Закона 
о ПДВ-у, услуге посредника и агента (заступни-
ка) у осигурању ослобођене су ПДВ-а, без права 
на одбитак претходног пореза. Према томе, на 
провизију коју туристичка агенција остварује по 
основу услуге заступања у осигурању не обрачу-
нава се ПДВ, али не постоји ни право на одбитак 
претходног пореза. У таквим околностима ту-
ристичка агенција примењује правила о подели 
претходног пореза и сразмерном пореском од-
битку, у складу са чланом 30. Закона о ПДВ-у.

Мишљење Министарства финансија број 413-
00-189/2015-04 од 11. 1. 2016. године: На накнаду 
– провизију коју остварује туристичка агенција 
или друго правно лице по основу продаје полиса 
осигурања у име и за рачун осигуравајућег дру-
штва, под условима из члана 113. Закона о осигу-
рању („Службени гласник РС”, број 139/14), тј. по 
основу промета услуга посредовања, односно за-
ступања у осигурању, ПДВ се не обрачунава и не 
плаћа, при чему обвезник ПДВ – пружалац ових 
услуга нема право на одбитак претходног пореза 
по том основу.

Напомена на рачуну може да гласи: ПДВ није 
обрачунат на основу члана 17. став 4. тачка 2) За-
кона о ПДВ-у.

2. Имајући у виду да осигурање може да буде 
само факултативна услуга, која не чини обавезан 
елемент туристичког путовања, суштина је у томе 

да услуга осигурања не може да буде део једин-
ствене туристичке услуге, односно не може да 
има карактер претходне туристичке услуге јер 
туристичка агенција не пружа услугу осигурања 
путницима (туристичка агенција нема право да 
буде осигуравач у уговору о осигурању, сходно 
Закону о осигурању, односно нема право да у 
односу са путником наступа у своје име и за свој 
рачун – зато што нема лиценцу Народне банке 
Србије да би се бавила пословима осигурања), 
већ осигуравајућем друштву пружа услугу засту-
пања, па се овај промет опорезује независно од 
јединствене туристичке услуге. 

Туристичка агенција може да врши наплату 
премије, односно накнаде за услугу осигурања 
коју осигуравајуће друштво непосредно пружа 
путнику, с тим да у том случају укупан износ нак-
наде која се наплати од путника заправо има ка-
рактер накнаде која је наплаћена у име и за рачун 
осигуравајућег друштва (ни у рачуну ни у фискал-
ном исечку не исказује се ПДВ). С друге стране, 
туристичка агенција издаје рачун осигуравајућем 
друштву за износ посредничке односно заступ-
ничке провизије, у којем не обрачунава ПДВ.

ПДВ – накнада штете по основу 
измакле користи

Питање: 
Грађевинско предузеће фактурише коришће-

ње оплате (скела) на градилишту по члану 10. став 
2. тачка 3) Закона о ПДВ-у. За време некоришће-
ња оплате услед измене пројекта треба да факту-
ришемо накнаду трошка за некоришћење оплате 
због трпљења штете. Да ли се позивамо на члан 
3. Закона о ПДВ-у или фактуришемо са ПДВ-ом?

Одговор:
Обвезник ПДВ-а може да потражује накнаду 

трошкова од другог лица по различитим основа-
ма, али ако новчани износ који потражује на име 
накнаде трошкова не представља накнаду или 
део накнаде за извршени промет добара или 
услуга, у том случају није настао опорезиви дога-
ђај, а само потраживање новчаних средстава није 
предмет опорезивања ПДВ-ом. Напомињемо да 
се по основу потраживања трошкова који се не 
сматрају накнадом или делом накнаде за извр-
шени промет НЕ издаје рачун из члана 42. Закона 
о ПДВу, конкретно у датом случају не фактури-
шете уговорну казну.
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Једно од честих потраживања која се у прак-
си сусрећу међу привредним субјектима јесте 
накнада трошкова који су настали кривицом (чи-
њењем или нечињењем) друге уговорне стране 
због раскида или неиспуњења уговорних обаве-
за. Оваква потраживања имају правну природу 
накнаде штете у смислу Закона о облигационим 
односима (ЗОО) и уколико нису у вези са проме-
том који врши обвезник који потражује накна-
ду, нису предмет опорезивања у смислу члана 3. 
Закона. 

Према одредби члана 155. ЗОО-а, штета је 
умањење нечије имовине (обична штета) и спре-
чавање њеног повећања (измакла корист), као и 
наношење другоме физичког или психичког бола 
или страха (нематеријална штета).

Према томе, ако обвезник ПДВ-а потражује 
од неког лица трошкове које је то лице проузро-
ковало одустанком од уговора, износ наведених 
трошкова генерално се сматра накнадом штете 
и није предмет опорезивања ПДВ-ом. Међутим, 
све наведено потребно је и адекватно докумен-
товати, а надлежни порески орган цени, у складу 
са начелом фактицитета из члана 9. ЗПППА-а, да ли 
је реч о симулованом или дисимулованом послу. 

Истичемо још једном да се по основу потра-
живања накнаде штете не издаје рачун (факту-
ра) иако је то у пракси широко распрострањено. 
Исто тако, можете издати фактуру и она не пред-
ставља вишак, али није једини и довољан доку-
мент за документовање наплате јер се плаћање 
и књижење врше на основу вансудског поравна-
ња, а у случају спора – на основу судског поравна-
ња или судске одлуке. Вансудским поравнањем 
сматра се нпр. и размена дописа међу уговорним 
странама, при чему оштећени шаље нпр. штетни-
ку захтев за исплату на име накнаде штете (проу-
зроковани трошкови, изгубљена добит, стварна 
штета и др.), а штетник својим дописом признаје 
то потраживање оштећеног. Вансудско порав-
нање (без обзира на то да ли је закључено фор-
мално у виду једног документа, размене писама 
или постоје други докази да је закључено, чак и 
усмено ако за то постоје докази, нпр. размена 
мејлова) представља довољан основ за плаћање 
и књижење ове промене. 

Посредовање у промету авио-превоза

Питање:
Фирма „ЈТ” фактурисала је нашој туристичкој 

агенцији авио-карте за иностранство. Тај улазни 
рачун стављамо у 8д.3. Ми карте даље продајемо 
правним и физичким лицима. На који се члан за 
ослобођење од ПДВ-а позивамо при фактуриса-
њу? У које поље ПОПДВ обрасца уносимо нашу 
накнаду за посредовање? 

Одговор:
У датом случају ради се о пружању услуга по-

средовања у промету авио-превоза.

Авиопревоз лица у већини случајева осло-
бођен је ПДВа у складу са чланом 24. став 1. 
тачка 9) Закона о ПДВу. Ослобођење од ПДВа 
не би могло да се примени на авиопревоз у 
унутрашњем саобраћају, односно када би се 
превоз одвијао између два аеродрома у Срби-
ји. Значи, по основу авиопревоза (осим оног 
који је извршен искључиво на територији Ср-
бије) не постоји обавеза обрачунавања ПДВа, 
независно од тога да ли се сматра да је превоз 
извршен делом у Србији, а делом у иностран-
ству или у целости у иностранству. 

Међутим, питање одређивања места про-
мета услуга представља полазну тачку за 
порески третман промета посредовања у 
авиопревозу.

За опредељивање места промета услуге по-
средовања при авио-превозу лица примењују 
се различита правила у зависности од тога ко је 
прималац услуге – порески обвезник или лице 
које није порески обвезник у смислу члана 12. За-
кона о ПДВ-у.

У складу са чланом 24. став 1. тачка 9) Закона 
о ПДВ-у, ПДВ се не плаћа на услуге међународног 
превоза лица у ваздушном саобраћају. Ослобо-
ђење може да се примени за промет услуга за 
које се местом промета сматра Србија. У складу 
са чланом 12. став 7. Закона о ПДВ-у, место проме-
та услуге посредовања која се пружа пореском 
обвезнику (осим услуга посредовања у вези са 
непокретностима) одређује се у складу са ста-
вом 4. истог члана Закона о ПДВ-у (тзв. опште 
правило одређивања места промета услуга, по 
коме се местом промета услуга сматра место у 
којем прималац услуга има седиште, ако се про-
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мет услуга врши пореском обвезнику). Значи, 
посредовање у продаји авиокарата пореском 
обвезнику јесте услуга извршена у Србији. Уко-
лико се услуга посредовања односи на промет за 
који се сматра да је извршен у Србији, али за који 
је одредбом члана 24. Закона о ПДВ-у прописано 
ослобођење са правом на одбитак претходног 
пореза, обвезник ПДВ-а који пружа услугу посре-
довања не обрачунава ПДВ јер је услуга посре-
довања ослобођена ПДВ-а са правом на одбитак 
претходног пореза, у складу са чланом 24. став 
1. тачка 17) Закона о ПДВ-у. С друге стране, уко-
лико се услуга посредовања односи на промет 
који није предмет опорезивања ПДВом у Србији 
(као што је услуга авио-превоза која је пружена 
у иностранству, односно место пружања услуге 
превоза је иностранство – у складу са чланом 12. 
став 6. тачка 2) Закона о ПДВ-у), обвезник ПДВ-а 
који пружа услугу посредовања дужан је да ПДВ 
на услугу посредовања обрачуна у складу са оп-
штим правилима.

Дакле, постоје четири ситуације у зависности 
од тога коме је пружена услуга посредовања у 
продаји авио-карата и где се авио-превоз одви-
јао.
А) Авио превоз је извршен делом у Србији, а де-
лом у иностранству (нпр. Београд–Франкфурт).

А1) Ако је услуга посредовања извршена поре-
ском обвезнику из Србије, ослобођена је ПДВ-а. 
Поље 1.4 обрасца ПОПДВ.

Напомена на фактури може да гласи: ПДВ није 
обрачунат на основу члана 24. став 1. тачка 9) За-
кона о ПДВ-у.

А2) Ако је услуга посредовања пружена фи-
зичком лицу (лицу које није порески обвезник), 
посредовање за део авио-превоза који је извр-
шен преко територије Србије (место промета 
услуге посредовања у промету авио-карата је 
Србија, у складу са чланом 12. став 6. тачка 8) За-
кона о ПДВ-у) ослобођен је ПДВ-а са правом на 
одбитак претходног пореза, а део посредничке 
провизије за авио-превоз који је извршен у ино-
странству није предмет опорезивања ПДВ-ом. 
Поље 1.4 ПОПДВ за део посредничке провизије 
који се односи на део превоза који је извршен у 
Србији, а поље 11.1 за део посредничке провизије 
који се односи на део превоза који је извршен у 
иностранству.

Напомена на фактури може да гласи: ПДВ није 
обрачунат на основу члана 24. став 1. тачка 9) и 
члана 12. став 6. тачка 8) Закона о ПДВ-у.

Б) Авиопревоз је обављен само у иностранству 
(нпр. Франкфурт–Милано).

Б1) Ако је услуга посредовања у промету авио-
-карата извршена пореском обвезнику, опорези-
ва је ПДВ-ом. Основица и ПДВ (по општој стопи) 
уносе се у поље 3.2 ПОПДВ обрасца.

За део накнаде који се односи на вредност 
авио-карте на рачуну се уписује напомена која 
може да гласи: ПДВ није обрачунат на основу чла-
на 17. став 4. тачка 2) Закона о ПДВ-у.

Б2) Ако је услуга посредовања у промету авио-
-карата пружена физичком лицу (лицу које није 
порески обвезник), онда она није предмет опоре-
зивања ПДВ-ом јер је место пружених услуга које 
су предмет посредовања иностранство, у скла-
ду са чланом 12. став 6. тачка 8) Закона о ПДВ-у. 
Поље 11.1 обрасца ПОПДВ.

Напомена на фактури може да гласи: ПДВ није 
обрачунат на основу члана 12. став 6. тачка 8) За-
кона о ПДВ-у.

Натурални рабат

Питање:
Набављена је роба за даљу продају. Заједно са 

том робом добављач је испоручио још неколико 
комада робе гратис. Како да у обрасцу ПОПДВ 
искажемо набавку ових гратис производа?

Одговор:
У наставку дајемо инструкције за поступање 

приликом одобравања натуралног рабата прили-
ком фактурисања, односно испоруке артикла без 
накнаде, уз редовну испоруку других артикала. У 
пракси су присутна два начин фактурисања нату-
ралног рабата, а у зависности од изабраног начина 
разликује се и унос података у ПОПДВ образац.

Суштина целог посла је следећа: купац (по 
уговореној цени – накнади) поручује 100 кома-
да неке робе, продавац му одобрава натурални 
рабат у износу од 3% и испоручује му укупно 103 
комада робе. 

Посматрано из угла ПДВ-а, целокупна испору-
ка (свих 103 комада робе) 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.

Значи, пореска основица се утврђује на осно-
ву уговорене укупне накнаде коју купац плаћа. 
Даље, не постоји обавеза посебног обрачуна 



ОКТОБАР 2019.  ●  ПОСЛОВНИ САВЕТНИК 97

ПОРЕЗИ

ПДВ-а по основу добара која су испоручена на 
име рабата, односно без накнаде (а самим тим 
ни посебног уноса у ПОПДВ образац).

Пример:
Продавац вам испоручује 10 комада произво-

да X и уз то 1 комад „гратис”. Цена једног комада 
производа X је 1.000 динара.

  ПОПДВ

Испоручено комада 11  

Цена по комаду 1.000  

Укупна цена 11.000  

Попуст 1.000  

Пореска основица 10.000
8а.2

ПДВ (20%) 2.000

Укупно за плаћање 12.000  

У пракси се неретко примењује и алтернатив-
ни приступ приликом одобравања натуралног 
рабата: продавац прво изда рачун на коме обра-
чуна накнаду за све испоручене производе (про-
извод са накнадом + гратис производ), а затим 
изда књижно одобрење за производе које је ис-
поручио гратис. 

На истом примеру:
Рачун за промет производа ПОПДВ

Испоручено комада 11  

Цена по комаду 1.000  

Укупна цена 11.000  

Пореска основица 11.000 8а.2

ПДВ (20%) 2.200

Укупно за плаћање 13.200  

Након издавања рачуна продавац издаје 
књижно одобрење у вредности од 1.200 динара 
(основица 1.000 динара и ПДВ 200 динара). 

Основица и ПДВ уносе се са предзнаком минус 
у 8а.5. 

При томе, у овом случају треба спровести про-
цедуру издавања обавештења о исправци одбитка 
претходног пореза од стране купца како би прода-
вац имао право да умањи обавезу за ПДВ по рачуну, 
у складу са члановима 21. и 31. Закона о ПДВ-у.

Услуга поправке резервних делова 
и обуке запослених пружена 
нерезидентном правном лицу

Питање:
Правно лице из Србије треба да изврши услугу 

поправке резервних делова фирми из Македони-
је која се бави истом производном делатношћу и 

да пружи услугу обуке њихових радника на прои-
зводној линији. Да ли се на наведене услуге врши 
обрачун ПДВ-а? Поправка резервних делова и 
обука радника обавља се у Србији.

Одговор:
У складу са чланом 12. став 4. Закона о ПДВ-у, 

местом промета услуга сматра се место у којем 
прималац услуга има седиште, ако се услуга врши 
пореском обвезнику. Према ставу 2. истог члана 
пореским обвезником којем се пружа услуга сма-
тра се и страно правно лице које је регистровано 
за плаћање пореза на потрошњу у држави у којој 
има седиште. 

Значи, уколико је македонски купац обвезник 
ПДВ-а (ДДВ – данок на додадена вредност), ме-
стом промета услуге обуке радника за рад на ма-
шини сматра се Македонија, па извршени промет 
није предмет опорезивања ПДВ-ом.

Приликом фактурисања инокупцу на рачуну 
за пружену услугу обуке за рад на машини стоји 
напомена да ПДВ није обрачунат, а она може да 
гласи: ПДВ није обрачунат у складу са чланом 12. 
став 4. Закона о ПДВ-у.

Износ фактуре уноси се на позицију 11.1 обра-
сца ПОПДВ.

Поред тога, пошто је поменуто да се попра-
вљају резервних делова, претпостављамо да 
су делови привремено увезени ради оправке. У 
складу са чланом 24. став 1. тачка 7) Закона о ПДВ-у, 
ПДВ се не плаћа на услуге радова на покретним 
добрима која су увезена ради оплемењивања, 
оправке или уградње, која се након оправке пре-
возе, односно отпремају у иностранство. Исто се 
примењује и ако је македонски партнер набавио 
резервне делове у Србији, а партнер у Србији их 
поправља, након чега се извозе за Македонију.

Приликом фактурисања инокупцу на рачуну 
стоји напомена да је услуга ослобођена ПДВ-а, а 
она може да гласи: ПДВ није обрачунат у складу 
са чланом 24. став 1. тачка 7) Закона о ПДВ-у.

Износ фактуре за пружене услуге поправке 
привремено увезених резервних делова уноси 
се на позицију 1.4 обрасца ПОПДВ.

Продаја улазница за концерт

Питање:
Фирма се бави организацијом концерата у Ср-

бији. Продаја карата иде преко домаћих правних 
лица, али и преко страних фирми. 
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1) Зашто је услуга продаје карата за концерт 
коју пружа ticket.rs опорезива са 20%, а приликом 
продаје карата преко организатора концерта об-
рачунава се и плаћа ПДВ по стопи од 10%?

2) Ако продају карата за концерт који се одр-
жава у Србији врши дистрибутер у иностранству 
(у Бугарској), да ли њему организатор концерта 
фактурише карте без ПДВ-а или са ПДВ-ом? Да ли 
може да се позове на ослобођење из члана 25. 
Закона о ПДВ-у?

Одговор:
1) У складу са чланом 23. став 2. тачка 12) Зако-

на о ПДВ-у, услуге које се наплаћују путем улазни-
ца за концерте (музичке догађаје) опорезују се 
по посебној стопи од 10%. Дакле, када обвезник 
ПДВ-а врши промет услуга (организатор врши 
промет услуге концерта) које се наплаћују путем 
улазница (појединачних или групних), ПДВ се об-
рачунава и плаћа по посебној стопи од 10%. 

Међутим, приликом продаје улазница у име и 
за рачун других лица на остварени промет при-
мењује се општа стопа пореза од 20%, о чему се 
изјаснило и Министарство финансија у Мишљењу 
бр. 413-00-112/2014-04 од 30. 10. 2014:

Обвезник ПДВ који врши промет услуга продаје 
улазница за музичке и спортске догађаје у име и 
за рачун других лица, дужан је да за промет ове 
услуге обрачуна ПДВ по пореској стопи од 20%, а 
основицу за обрачунавање ПДВ чини накнада коју 
обвезник ПДВ прима или треба да прими за пред-
метни промет (без ПДВ), при чему се у основицу 
за обрачунавање ПДВ не урачунавају износи које 
обвезник ПДВ наплаћује у име и за рачун других 
лица, ако те износе преноси лицима у чије име 
и за чији рачун је извршио наплату. Обрачунати 
ПДВ плаћа се на прописани начин.

Напомињемо, на порески третман промета 
услуга продаје улазница у име и за рачун других 
лица, није од утицаја чињеница да ли је лице у 
чије име и за чији рачун се врши продаја улазни-
ца, обвезник ПДВ. Наиме, за промет услуга за које 
прималац услуге плаћа накнаду куповином ула-
знице (нпр. право присуствовања музичком или 
спортском догађају), порески обвезник је лице 
које пружа предметну услугу, тј. лице у чије име 
и за чији рачун се продају улазнице, што значи да 
за промет предметне услуге ПДВ обрачунава то 
лице ако је обвезник ПДВ, а основицу за обрачуна-
вање ПДВ чини укупан износ накнаде који лице у 
чије име и за чији рачун се продају улазнице, прима 

или треба да прими по том основу (износ који об-
везник ПДВ који врши продају улазница наплаћује 
у његово име и за његов рачун), без ПДВ.

Пример: Организатор концерта фактурише 
посреднику 100 карата за концерт по цени једне 
карте од 500 динара, што укупно чини 50.000 ди-
нара. На ту основицу обрачунава ПДВ по стопи од 
10% (5.000 динара).

Посредник је продао тих 100 карата по цени 
написаној на карти (500 динара). Организатору 
концерта издаје фактуру за своје услуге посре-
довања: 50 динара по једној карти, укупно 5.000 
динара, што је и пореска основица за обрачун 
ПДВ-а (по општој стопи) у износу од 1.000 динара. 

2) Према одредбама члана 12. став 6. тачка 
4) подтачка (1) Закона о ПДВ-у, местом промета 
услуга сматра се место где су услуге стварно пру-
жене, ако се ради о услугама које се односе на 
присуствовање: 
● културним, 
● уметничким, 
● спортским, 
● научним, 
● образовним, 
● забавним или 
● сличним догађајима (сајмови, изложбе и др.), 
● укључујући и помоћне услуге у вези са прису-
ствовањем тим догађајима.

Дакле, у случају наведених услуга није реле-
вантно коме су услуге пружене, већ где су пру-
жене. Ако су услуге пружене у Србији, промет 
је предмет опорезивања ПДВом у складу са оп-
штим правилима.

Међутим, ако је услуга организовања дога-
ђаја пружена директно пореском обвезнику (по 
његовој наруџбини), место промета одређује се 
на основу општег правила, што значи на основу 
седишта примаоца услуге (члан 12. став 4. Закона 
о ПДВ-у).

Из угла члана 12. Закона о ПДВ-у, пореским 
обвезником којем се пружа услуга сматра(ју) 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 са се-
диштем у Републици;
3) страна правна лица, државни органи, органи 
територијалне аутономије и локалне самоупра-
ве, регистровани за плаћање пореза на потро-
шњу у држави у којој имају седиште.
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С обзиром на то да се у датом случају ради о 
организовању концерта који није организован ис-
кључиво за бугарског пословног партнера (тада 
би фактура била без ПДВ-а, јер се место промета 
услуге одређује према седишту примаоца услу-
ге), него је отвореног карактера, на који може 
да дође свако ко жели (и купи карту), место про-
мета одређује се на основу места где је услуга 
стварно пружена.

Значи, фактура дистрибутеру садржи ПДВ, уз 
напомену која може да гласи: ПДВ обрачунат у 
складу са чланом 12. став 6. тачка 4) подтачка (1) 
Закона о ПДВ-у.

Што се тиче примене ослобођења из члана 
25. Закона о ПДВ-у, ПДВ се не плаћа када су у 
питању услуге из области културе и са њима не-
посредно повезаног промета добара и услуга 
од стране лица чија делатност није усмерена ка 
остваривању добити, а која су регистрована за 
ту делатност. Лицем чија делатност није усмере-
на ка остваривању добити, у смислу става 2. овог 
члана, сматра се лице које је основано од стране 
Републике, аутономне покрајине или јединице 

локалне самоуправе и чији је власник Републи-
ка, аутономна покрајина или јединица локалне 
самоуправе у потпуности или у већинском делу.

Чланом 8. Правилника о утврђивању поједи-
них добара и услуга из члана 25. Закона о порезу 
на додату вредност дефинисано је да се услуга-
ма, у смислу члана 25. став 2. тачка 14) Закона, 
сматрају услуге из области позоришне и музичке 
делатности, делатности музеја, галерија, архива, 
заштите културних добара, заштите историјских 
споменика, библиотека, ботаничких башти и зо-
олошких вртова, које пружају лица регистрова-
на за обављање тих делатности, а чија делатност 
није усмерена ка остваривању добити.

Дакле, уколико услуге фактурише лице реги-
стровано за горенаведену делатност, која није 
усмерена ка остваривању добити, при чему је оно 
основано од стране Републике, аутономне по-
крајине или јединице локалне самоуправе и чији 
је власник Република, аутономна покрајина или 
јединица локалне самоуправе у потпуности или у 
већинском делу, наведено лице може да примени 
ослобођење из члана 25. Закона о ПДВ-у. П С
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Мр Жељко Албанезе

Одобравање и исплата зајма 
запосленима
Основна упутства за регулисање исплате зајма код послодаваца дата су у Ми-
шљењу Министарства рада, запошљавања и социјалне политике број 120-01-
250/2005-02 од 15. септембра 2005. године, при чему се може приметити да не 
постоје посебна ограничења у погледу висине износа зајма нити рока његове 
отплате. Наравно, исплата зајма није обавеза послодавца, а то постаје тек ако се 
тако пропише општим актом (колективним уговором или правилником о раду), 
односно уговором о раду. 

Увод

Према члану 120. тачка 4) Закона о раду („Сл. 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2015, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 – УС, 113/2017 и 95/2018 – др. пропис 
– даље: Закон), општим актом, односно уговором 
о раду могу да се предвиде права запослених на 
друга примања, па тиме и право запослених на 
зајам. У вези са питањем по којим принципима у 
привредним друштвима може да се утврди ис-
плата зајма, Министарство рада, запошљавања 
и социјалне политике објавило је Мишљење број 
120-01-250/2005-02 од 15. септембра 2005. године, 
у коме детаљније образлаже могућности за ис-
плату зајма:

Према члану 120. тачка 4) Закона о раду, оп-
штим актом односно уговором о раду могу да се 
предвиде права запослених на друга примања. По-
ред других примања, може да се утврди и право 
запослених на зајам.

Послодавац може запосленима да одобри за-
јам само ако је то предвиђено општим актом 
(колективним уговором или правилником о раду) 
или уговором о раду. Ако у општем акту, односно 
у уговору о раду није уређено давање зајма, посло-
давац не може одобрити зајам док то не уреди 
општим актом односно уговором о раду.

Послодавац у општем акту односно уговору о 
раду мора да уреди:
● случајеве у којима запосленима може да се одо-
бри зајам;
● орган надлежан за доношење одлуке о одобра-
вању зајма; одлуку може да донесе управни одбор 
или директор;

● висину зајма, тј. највећи износ који се може одо-
брити;
● почетак враћања зајма и рокове у којима се за-
јам враћа, као и рок до кога се зајам мора у цело-
сти вратити;
● права послодавца да зараду запосленог прили-
ком исплате може да умањи за рату зајма коју 
је запослени дужан да врати у одређеном року; 
о овоме мора да има писмену сагласност запо-
сленог (из члана 123. Закона о раду); то може да 
буде само изјава запосленог или уговор закључен 
са сваким запосленим са којим се уређују услови 
одобравања и враћања зајма;
● обавезу враћања зајма; зајам може да се отпи-
ше само у случају смрти запосленог.

Одобрени зајам нема карактер зараде.
Ако запослени не врати зајам у утврђеном 

року, односно ако послодавац опрости дуг (отпи-
ше зајам), опроштени дуг има карактер зараде.

У посебном случају, ако код послодавца није 
закључен колективни уговор нити је донет пра-
вилник о раду, а уговором о раду исплата зајма 
није предвиђена, послодавац ову исплату може 
да утврди посебном одлуком Управног одбора 
или директора, при чему она треба да садржи све 
елементе у вези са исплатом.

Послодавац који намерава да одобрава 
зајам запосленима својим општим актом или 
уговором о раду треба да уреди ту могућност, 
као и врсту и намену зајма – за набавку огрева, 
зимнице и уџбеника, адаптацију стана, набав-
ку кућних апарата и уређаја, намештаја и сл. У 
пракси су могућа и следећа решења:
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1) Послодавац општим актом може да утврди 
само могућност одобравања зајма, без одре-
ђене намене, као и да зајам одобрава према 
потреби запослених.
2) Послодавац општим актом може да утврди 
да зајам не мора да се одобрава свим запо-
сленима у истом износу и на исти начин, већ 
једном броју запослених према њиховим по-
требама или запосленом појединцу на основу 
захтева. 

Исплата зајма запосленом

Право на примање по основу зајма имају сви 
запослени код послодавца, мада би могло да се 
размисли о овом праву за запослене на неплаће-
ном одсуству, односно за запослене којима ми-
рују права и обавезе. 

Сматрамо да нема услова за исплату зајма 
запосленом на неплаћеном одсуству, односно 
запосленом коме мирују права и обавезе, јер 
то лице, иако је у радном односу код послодав-
ца, не прима зараду из које би поменути зајам 
враћало. Изузетно, поменутом лицу може да 
се исплати зајам, али под условом да писме-
но потврди да ће зајам враћати у готову преко 
благајне привредног друштва. Исти је случај 
и са запосленима који одсуствују са рада по 
основу породиљског или одсуства ради бриге 
о деци, који на своје рачуне примају накнаду 
зараде, а све финансијске обавезе које су пре-
узели пре отварања овог одсуства морају само 
да намирују.

Уколико запослени који је примио зајам одла-
зи од послодавца пре потпуне отплате зајма, по-
слодавац ће од њега тражити да одједном врати 
неотплаћени износ зајма, било да му се тај износ 
одбије од последње зараде коју прима у том пре-
дузећу било да га уплати сам запослени.

Закључивање уговора о зајму са 
запосленим

Као што не постоји обавеза послодавца да 
исплати зајам, тако не постоји ни обавеза запо-
сленог да тај зајам прими. Запослени може бити 
незаинтересован за овакво кредитирање или 
може да сматра да је то превелико оптерећење 
за његову зараду. Због тога је, а и због обавезе 

да се примљени зајам врати у прописаном изно-
су и року, неопходно да директор привредног 
друштва са сваким запосленим закључи посебан 
уговор о додели зајма, којим ће се утврдити из-
нос зајма који се исплаћује, начин исплате зајма 
(у новцу или у натури), датум исплате, почетак 
и рок отплате и износ сваке рате, као и сагла-
сност запосленог да му се од остварене нето 
зараде одбија износ рате утврђен поменутим 
уговором. Уговор са запосленим о зајму пред-
ставља и најсигурнији документ за обезбеђење 
враћања зајма, а у случају спора, веродостојан 
је сходно прописима из облигационих односа. 
Нема сметњи да се зајам исплати свим запосле-
нима на основу једног заједничког документа 
(уговора или списка) који садржи све елементе 
одобреног зајма и услове за враћање зајма, на 
коме се потписују сви запослени којима је одо-
брен зајам.

Према томе, када послодавац донесе одлуку 
о исплати зајма, мора да уследи изјашњавање 
запослених који тај зајам желе да приме, што 
се потврђује потписивањем поменутог уговора. 
Због тога је корисно да се донета одлука о испла-
ти зајма, са свим потребним детаљима, објави на 
огласној табли привредног друштва, са позивом 
да се у одређеном року запослени пријаве за при-
мање зајма. 

Висина зајма за исплату

Послодавци имају потпуну слободу регулиса-
ња висине зајма који исплаћују запосленима. За-
право, не постоји пропис који ограничава висину 
зајма, па износ исплате у пракси зависи од два 
фактора:
● могућности послодавца да издвоји ликвидна 
средства за исплату;
● могућности запослених да примљени износ 
врате у уговореном року. 

У пракси се најчешће примењивала граница 
исплате зајма до једне просечне месечне зараде 
по запосленом у Републици, према последњем 
објављеном податку републичког органа надле-
жног за послове статистике. Послодавци и даље 
могу да користе овај критеријум, али могу да уве-
ду и друге – пре свега могу да се вежу за просечну 
зараду у сопственом колективу. 

У вези са утврђивањем висине зајма треба 
имати у виду могућност сваког запосленог да за-
јам врати из своје зараде. 
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Не постоји сметња да послодавац на зараду 
или друга лична примања запосленог не ста-
ви административну забрану ради измирења 
додељеног зајма, па и до износа целе зараде. 
Рата зајма може да се одбије и од исплаће-
не минималне зараде, која по Закону о раду 
представља основну пуну зараду, без обавезе 
послодавца да запосленима исплати разлику 
до пуне зараде према актима послодавца. За 
стављање административне забране ипак је 
потребна претходна сагласност запосленог, 
што може бити једна од тачака уговора о зај-
му између запосленог и послодавца, односно у 
уговору о зајму, између осталог, треба да стоји 
и следећа одредба: Зајмопримац је сагласан да 
зајмодавац приликом исплате зараде обуста-
вља уговорени износ месечне рате примљеног 
зајма. Тиме се испуњава битан захтев из чла-
на 123. став 1. Закона, према коме послодавац 
може да наплати новчано потраживање од 
запосленог обустављањем од његове зараде 
само на основу правоснажне одлуке суда, у 
случајевима утврђеним Законом или уз при-
станак запосленог. Потписивањем уговора о 
зајму запослени се саглашава да му се уговоре-
на рата месечно одбија од исплаћене зараде.

Начин исплате зајма

Зајам се по правилу исплаћује у новцу. Међу-
тим, пошто послодавац одлучује о одобравању 
зајма самостално, на основу сопствених кри-
теријума, зајам може да се исплати и у натури, 
зависно од намене зајма, што послодавац мора 
да предвиди својим актом. Зависно од сврхе да-
вања зајма, исти може да се додељује у дрвима, 
угљу, уџбеницима, месу (полуткама), сопственим 
производима или другој роби. Приликом оваквог 
додељивања зајма треба имати у виду:
● да се вредност зајма у натури обрачунава са 
ПДВ-ом;
● да се сопствени производи обрачунавају по ма-
лопродајним ценама;
● да је враћање оваквог зајма искључиво у новцу. 

Ако послодавац својим актом предвиди ис-
плату зајма само у натури, запослени који робу не 
желе, не могу ни да траже исплату зајма у новцу.

Услови за одобравање зајма

У свом општем акту, односно уговору о раду 
послодавац може да наведе неколико услова за 
исплату зајма, и то да:
1) исплата зајма у текућем месецу не може да се 
врши пре исплате зараде за претходни месец;
2) враћање зајма врши се из зараде запосленог у 
месечним ратама (најдуже три, шест или девет), 
почев од исплате зараде у првом наредном ме-
сецу у односу на месец у ком је исплаћен зајам; 
3) нови зајам не може да се одобри док се у пот-
пуности не врати раније одобрени зајам.

Рокови за враћање зајма

У пракси се сматра да је шест месеци најдужи 
примерени рок за враћање зајма, почев од испла-
те зараде у првом наредном месецу у односу на 
месец у коме је исплаћен зајам, тако да је овај 
рок често у примени. Нема, међутим, сметњи да 
најдужи рок буде девет или дванаест месеци. У 
сваком случају, рок враћања зајма зависи од ње-
гове висине и могућности послодавца да дуже 
или краће време „замрзне” пословна средства 
дата у виду зајма. 

Отплата зајма само у месецима када 
запослени прима зараду

Зајам се враћа из зараде запосленог, што зна-
чи да се враћа само у месецима у којима се запо-
сленима исплаћује зарада. Овакво опредељење 
такође треба уписати у акта послодавца, између 
осталог и због чињенице да, у случајевима зака-
шњења у исплати зарада, отплата зајма може да 
се протегне и на више месеци (три, шест, девет) 
од уговорених за отплату. То је битно и због поре-
ског аспекта, односно оваква продужена отплата 
и јесте једино могућа у случају нередовне испла-
те зарада, при чему нема карактер неотплаћеног 
зајма. 

Зајам се враћа из нето зараде 
запосленог

Зајам се враћа из зараде запосленог, и то из 
нето зараде, дакле зараде умањене за порез и 
доприносе на терет запосленог. То треба тумачи-
ти тако да се зајам не обуставља из укупне обра-
чунате бруто зараде запосленог, него из зараде 
коју запослени носи кући, тј. од зараде по умање-
њу за порез и доприносе из зараде. Другим речи-
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ма, део зараде запосленог који представља рату 
отплате зајма не може да се изузме од обавезе 
уплате пореза и доприноса који се плаћају из за-
раде тог запосленог. Дакле, рата зајма урачуната 
је у бруто зараду, па се при утврђивању нето зара-
де плаћају порез и доприноси из зараде, а након 
њиховог обрачуна обуставља се зајам. 

Пример: Обустава отплате зајма од зараде 
запосленог

У складу са општим актом послодавац је одо-
брио запосленом краткорочни зајам у износу од 
36.000 динара, са роком враћања од шест месеци 
у једнаким месечним ратама. Месечна зарада за-
посленог износи 90.000,00, а једна рата укупног 
зајма 6.000,00 динара. Обрачун обуставе рате је:

Ред. 
бр. Опис Износ

1. Бруто зарада запосленог 90.000,00
2. Порез на зараду  

((90.000,00 - 15.300,00) x 10%) 7.470,00
3. Доприноси (19,90% на ред. бр. 1) 17.910,00
4. Нето зарада  

(ред. бр. 1 - ред. бр. 2 - ред. бр. 3) 64.620,00
5. Отплата зајма 6.000,00
6. Нето за исплату (ред. бр. 4 - ред. бр. 5) 58.620,00

Пошто одобрени зајам нема карактер зара-
де, на његову одобрену рату не обрачунавају 
се никакве пореске обавезе.

Књижење исплаћеног зајма и уплата рате дати 
су у наставку:
Ред. 
бр.

Конто Опис Дуг. Потр.

1.

2323 Краткорочни 
зајмови дати 
запосленима у 
земљи 36.000,00

2410 Рачуни у банкама 36.000,00
- за исплату зајма на текући рачун запосленог

2.

2410 Рачуни у банкама 6.000,00
2323 Краткорочни 

зајмови дати 
запосленима у 
земљи 6.000,00

- за уплату обуставе од запосленог по основу зајма

Порески третман зајма

Зајам који се запосленима исплаћује нема ка-
рактер прихода, односно личног примања у сми-
слу Закона о порезу на доходак грађана (даље: 
Закон о порезу), па се на одобрени зајам прили-
ком његове исплате не обрачунавају порез на 

доходак грађана и доприноси за социјално оси-
гурање. Међутим, уколико се зајам не отплаћује, 
важе следеће одредбе:
1) ако се зајам неоправдано отпише, односно 
опрости запосленима – неотплаћени износ зајма 
добија карактер зараде, па се на њега плаћају по-
рез и доприноси као на редовну зараду;
2) ако се зајам оправдано отпише (смрт запосле-
ног) – на неотплаћени износ не плаћају се ни по-
рез ни доприноси. 

Наиме, ако је реч о зајму који није враћен (на 
пример, послодавац га је у целини или делимично 
отписао запосленима), неотплаћени износ зајма, 
у складу са одредбама члана 14. став 1. Закона о 
порезу, постаје опроштени дуг, и као такав има 
карактер зараде, при чему се на исти обрачунава 
порез по стопи од 10% и доприноси за социјално 
осигурање (19,9% на терет запосленог и 17,15% на 
терет послодавца). Обавеза обрачуна пореза и 
доприноса на отписани зајам настаје на дан до-
ношења одлуке о отпису зајма, а отписани зајам у 
бруто износу укључује се у бруто зараду за месец 
у ком је отписан ради укупног обрачуна пореских 
обавеза. 

Пример: Обрачун пореских обавеза на 
отписани износ зајма

Запослени је од 50.000,00 динара одобреног 
зајма отплатио 20.000,00, а преосталих 30.000,00 
послодавац је отписао својом одлуком од 10. ок-
тобра. У овом случају послодавац је дужан да 10. 
октобра 2019. године обрачуна порез и доприно-
се на отписани зајам. Ако пре 10. октобра посло-
давац није вршио исплату зарада за претходни 
месец, овај обрачун има карактер прве исплате 
зараде, а обрачун поменутог отписа са каракте-
ром зараде пре исплате редовне зараде у кон-
кретном месецу изгледа овако (уз коришћење 
пореске олакшице при обрачуну): 

Ред. 
бр. Опис Износ

1. Одобрени зајам 50.000,00
2. Отплаћени зајам 20.000,00
3. Отписани зајам 30.000,00
4. Бруто износ отписаног зајма 

((30.000,00 - 1.530,00) ÷ 0,701) 40.613,41
5. Пореска олакшица 15.300,00
6. Пореска основица (40.613,41 -15.300,00) 25.313,41
7. Порез (10% на 25.313,41) 2.531,34
8. Доприноси из зараде  

(19,90% на 40.613,41) 8.082,07
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Ред. 
бр. Опис Износ

9. Опроштени дуг – примање запосленог 
са карактером зараде 
(ред. бр. 4 - ред. бр. 7 - ред. бр. 8) = 
ред. бр. 3 30.000,00

10. Доприноси на терет послодавца  
(17,15% на 40.613,41) 6.991,60

11. Трошак послодавца (ред. бр. 3 + ред. 
бр. 7 + ред. бр. 8 + ред. бр. 10) 47.605,01

Ако послодавац донесе одлуку о отпису дуга 
по основу зајма, обавеза плаћања укупно неот-
плаћеног зајма, са припадајућим порезом и до-
приносима, настаје на дан доношења те одлуке. 
У овом случају наведену одлуку послодавац је 
донео пре исплате редовне зараде запослени-
ма, па приказани обрачун опроштеног зајма има 
карактер исплате првог дела зараде. 

Приказани пример књижи се на следећи на-
чин:
Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

1.

2323 Краткорочни зајмови 
дати запосленима у 
земљи 50.000,00

2410 Рачуни у банкама 50.000,00
- исплата зајма запосленима на текући рачун

2.

2410 Рачуни у банкама 20.000,00
2323 Краткорочни зајмови 

дати запосленима у 
земљи 20.000,00

- уплата обуставе за зајам

3.

520 Трошкови зарада и 
накнада зараде 40.613,41

450 Обавезе за нето 
зараде и накнаде 
зарада, осим 
накнада зараде које 
се рефундирају 30.000,00

451 Обавезе за порез 
на зараде и накнаде 
зарада на терет 
запосленог 2.531,34

452 Обавезе за 
доприносе на зараде 
и накнаде зарада 8.082,07

- обрачун отписа дуга

4.

521 Трошкови пореза и 
доприноса на зараде 
и накнаде зарада на 
терет послодавца 6.991,60

453 Обавезе за 
доприносе зараде и 
накнаде зарада на 
терет послодавца 6.991,60

- обрачун доприноса на отписани дуг на терет 
послодавца

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

5.

450 Обавезе за нето 
зараде и накнаде 
зарада, осим 
накнада зараде које 
се рефундирају 30.000,00

451 Обавезе за порез 
на зараде и накнаде 
зарада на терет 
запосленог 2.531,34

452 Обавезе за 
доприносе на зараде 
и накнаде зарада на 
терет запосленог 8.082,07

453 Обавезе за 
доприносе зараде и 
накнаде зарада на 
терет послодавца 6.991,60

2410 Рачуни у банкама 17.605,01

2323 Краткорочни зајмови 
дати запосленима у 
земљи 30,000,00

- раздужење зајмова и плаћање пореза и доприноса

У другом случају, ако је послодавац пре 
одлуке о отпису зајма већ исплатио први део 
зараде, отписани зајам има карактер испла-
те другог дела зараде. У том случају врши се 
сабирање првог дела зараде, који је исплаћен 
у истом месецу, са зарадом по основу отписа 
дуга. На збир се обрачунавају доприноси за со-
цијално осигурање, одбијају доприноси који су 
плаћени приликом исплате првог дела зараде и 
утврђује износ доприноса за уплату. Приликом 
исплате другог дела зараде (у овом случају то 
је отписани зајам) порез на зараду обрачунава 
се само на износ друге исплате (без умањења 
неопорезивог износа од 15.300,00 динара). С 
обзиром на то да се отписани део зајма (који у 
овом случају представља исплату другог дела 
зараде) увек исказује у нето износу, ради куму-
лирања са исплаћеном зарадом (која предста-
вља исплату првог дела зараде) прерачунава 
се у бруто износ по формули Б = Н : 0,701.

У посебном случају, уколико нема од кога или 
из чега да обустави рату за отплату зајма (због 
смрти дужника, ликвидације предузећа, пре-
станка радног односа запосленог и сл.), одно-
сно када је, сходно прописима о рачуноводству, 
могућност наплате неизвесна и документована, 
послодавац може да отпише зајам. У том случају 
не постоји ни обавеза плаћања пореза. 
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Ипак, ако запослени престане да ради код по-
слодавца (пређе на рад код другог послодавца, 
оде у пензију и сл.), дужан је да настави да враћа 
зајам (што се обавезно утврђује уговором о зај-
му). Уколико то лице престане да извршава на-
ведену обавезу, послодавац који му је одобрио 
зајам дужан је да предузме све мере за наплату 
дуга. Ако послодавац пружи доказе о неуспелој 
наплати потраживања судским путем, по нашем 
мишљењу није дужан да обрачуна порез и допри-
носе. Без наведеног доказа о покушају наплате 
зајма судским путем послодавац је дужан да на 
неотплаћени износ зајма обрачуна и уплати по-
рез и доприносе, јер није предузео могуће закон-
ске мере заштите, односно принудне наплате 
дела неотплаћеног зајма, већ је прећутно пре-
шао преко тога, што значи да је учинио погод-
ност запосленом коме је престао радни однос, 
односно опростио је дуг. 

Бескаматни зајам

Одредбом члана 13. став 1. Закона о порезу 
прописано је да се под зарадом, у смислу овог 
закона, сматра зарада која се остварује по осно-
ву радног односа, дефинисана законом којим се 
уређују радни односи и друга примања запосле-
ног. Зарадом се, у смислу овог закона, сматрају и 
примања у облику бонова и хартија од вредности, 
осим акција стечених у поступку својинске транс-
формације, затим новчаних потврда и робе, као 
и примања остварена чињењем или пружањем 
погодности, опраштањем дуга и покривањем 
расхода обвезника новчаном накнадом или не-
посредним плаћањем, сагласно одредби члана 
14. став 1. Закона о порезу.

Одредбом члана 13. став 1. Закона о доприно-
сима за обавезно социјално осигурање пропи-
сано је да је основица доприноса за запослене и 
за послодавце зарада, односно плата и накнада 
зараде, односно плате у складу са законом који 
уређује радне односе, општим актом и угово-
ром о раду, односно решењем надлежног ор-
гана.

Одредбом члана 105. став 1. Закона о раду 
прописано је да се зарада састоји од зараде за 
обављени рад и време проведено на раду, зара-
де по основу доприноса запосленог пословном 
успеху послодавца (награде, бонуси и сл.) и дру-
гих примања по основу радног односа, у складу 
са општим актом и уговором о раду. 

Одредбом члана 557. Закона о облигацио-
ним односима („Сл. лист СФРЈ”, бр. 29/1978… и 
44/1999 − др. пропис) прописано је да се угово-
ром о зајму обавезује зајмодавац да преда у сво-
јину зајмопримцу одређену количину новца или 
којих других заменљивих ствари, а зајмопримац 
се обавезује да му после извесног времена вра-
ти исту количину новца, односно исту количину 
ствари исте врсте и истог квалитета. Зајмопри-
мац може да се обавеже да уз главницу дугује и 
камату (члан 558. став 1. Закона о облигационим 
односима).

Имајући у виду наведене законске одред-
бе, када послодавац одобри запосленом не-
наменски бескаматни зајам са роком отплате 
на одређени период (у конкретном случају 
највише до 36 месеци), а запослени на терет 
средстава своје зараде (умањене за износ 
припадајућег пореза и доприноса за обавезно 
социјално осигурање на терет запосленог) у 
уговореном року измири обавезу (исплати 
главницу), наведено примање не сматра се 
зарадом. Међутим, уколико запослени извр-
ши отплату дуга у висини новчаног износа који 
је нижи од износа главнице, та разлика пред-
ставља погодност која има карактер примања 
запосленог које подлеже опорезивању поре-
зом на доходак грађана и плаћању доприноса 
за обавезно социјално осигурање по основу 
зараде.

У пракси се појавио и случај да је запослени 
преминуо за време отплате зајма за решавање 
стамбеног питања, са одређеним роком враћања 
дуга и отплатом на оброчне рате, које је плаћао 
из своје нето зараде, а обавеза враћања остатка 
дуга (по основу зајма) прешла је на супруга кори-
сника зајма, као јемца. 

У оваквом случају, када током периода отпла-
те дуга запослени премине, па јемац (у конкрет-
ном случају брачни друг преминулог запосленог) 
изврши отплату преосталог дела дуга у висини 
новчаног износа преостале обавезе главног 
дужника (запослени), која постоји у моменту 
преласка обавезе на јемца, са становишта опо-
резивања прихода физичких лица порезом на 
доходак грађана измиривање дуга у целости по 
основу зајма не представља опорезиви догађај, 
у складу са Мишљењем Министарства финансија 
бр. 011-00-259/2013-04 од 8. 10. 2015. године. П С



106 ПОСЛОВНИ САВЕТНИК  ●  poslovnisavetnik.net

ЗАРАДЕ

Услови за исплату привремених 
дивиденди (међудивиденди)

У принципу, привремене дивиденде предста-
вљају приход од капитала чланова акционарског 
друштва (даље: АД) и друштва с ограниченом од-
говорношћу (даље: ДОО), а имају карактер акон-
тативних дивиденди јер се исплаћују на основу 
очекиваног финансијског резултата који ће бити 
остварен у пословној години. По одредбама За-
кона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, 
бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 
44/2018 и 95/20148 – даље: Закон), у току године, 
на пример у току октобра или до краја године, 
друштво може да донесе одлуку о исплати при-
времених дивиденди на основу очекиване годи-
шње добити. Остатак дивиденди исплатиће се по 
утврђивању годишњег рачуна за 2019. годину. 

За исплату привремених дивиденди потреб-
но је да буду испуњени следећи услови:
1) да је таква исплата предвиђена статутом 
друштва;
2) да су се стекли финансијски услови за овакву 
исплату (да друштво има ликвидних средстава 
за исплату и да су стручне службе реално про-
цениле будући добитак из пословања);
3) да друштво испуњава стриктне услове из За-
кона у вези са ограничавањем плаћања.

Ако су прва два услова испуњена, друштву 
остаје да поштује Законом прописане услове у 
погледу ограничавања плаћања. Наиме, пошто је 

исплата привремених дивиденди у ствари акон-
тациона исплата на име будуће добити, коју тек 
треба остварити и исказати по годишњем рачуну, 
Закон за овакву исплату поставља бројне услове. 
Ти услови односе се на претходно утврђивање ма-
теријалних и финансијских способности друштва 
да изврши исплату члановима, а да то не угрози 
текуће и перспективно пословање нити повери-
оце друштва. Конкретно, и за АД и за ДОО Закон 
је утврдио да могу да плаћају привремену диви-
денду (међудивиденда) у било које време између 
редовних седница Скупштине ако (члан 273): 
1) извештаји о пословању друштва и његовим фи-
нансијским резултатима, сачињени за ту намену, 
јасно показују да је друштво у периоду за који се 
исплаћује међудивиденда остварило добит, као 
и да су расположива новчана средства друштва 
довољна за плаћање привремене дивиденде; 
2) износ привремене дивиденде који се исплаћу-
је није већи од укупне добити остварене након 
завршетка претходне пословне године за коју су 
сачињени финансијски извештаји, увећане за не-
распоређену добит и износе резерви који се могу 
користити за те намене, а умањене за утврђене 
губитке и износ који мора да се унесе у резерве у 
складу са Законом или статутом. 

Такође, Закон поставља и следећа ограничења 
за исплату привремених дивиденди (члан 275):
3) Друштво не може да врши плаћања чланови-
ма ако је према последњим годишњим финансиј-
ским извештајима нето имовина друштва мања 
или би услед такве исплате постала мања од упла-
ћеног основног капитала, увећаног за резерве 

Мр Жељко Албанезе

Исплата међудивиденди за 2019. 
годину
Према одредбама Закона о привредним друштвима, акционарско друштво може 
да плаћа дивиденде на своје акције годишње, али и у било које време између ре-
довних седница Скупштине, осим ако статутом друштва није другачије одређено. 
Према члану 273. ст. 1. Закона, оваква исплата назива се привремена дивиденда, 
односно међудивиденда. Претходна законска одредба директно се односила на 
акционарска друштва, међутим, сагласно члану 182. став 1. Закона, на исплату 
добити члановима друштва са ограниченом одговорношћу сходно се примењују 
одредбе Закона о исплати дивиденде и међудивиденде акционарима. 
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које је друштво у обавези да одржава у складу 
са Законом или статутом, ако такве резерве по-
стоје, осим у случају смањења основног капитала. 
4) Укупан износ исплата члановима за пословну 
годину не може да буде већи од добити на крају 
те пословне године, увећане за нераспоређену 
добит из претходних периода и износе резер-
ви предвиђених за расподелу акционарима, а 
умањене за непокривене губитке из претходних 
периода и износе резерви које је друштво у оба-
вези да одржава у складу са Законом или стату-
том, ако такве резерве постоје. 

Послодавци треба да проуче наведене услове 
детаљно, па тек ако их кумулативно испуњавају, 
могу да приступе припремама за исплату. 

Извештај о пословању

Закон јасно тражи да се поводом исплате при-
времених дивиденди сачини извештај о посло-
вању, који треба да обухвати обрачун пословног 
резултата друштва за период од почетка године 
до дана исплате тих дивиденди (на пример: за пе-
риод јануар–септембар ако се исплата обавља у 
октобру или касније). За ову прилику сматрамо 
да је довољно сачинити биланс успеха за одре-
ђени број месеци у току године, из ког може да 
се види остварена добит за тај период. Међутим, 
акценат наведеног законског ограничења нала-
зи се на утврђивању ликвидности друштва пово-
дом исплате привремених дивиденди. Наиме, 
у члану 273. т. 1) Закона захтева се да друштво 
утврди да су расположива новчана средства до-
вољна за плаћање међудивиденде. Овде се мисли 
на обезбеђивање ликвидних средстава за плаћа-
ње привремених дивиденди и истовремено на 
обезбеђивање ликвидних средстава за редовно 
плаћање свих других обавеза друштва у перио-
ду плаћања тих дивиденди и непосредно после 
тога. Дакле, захтев законодавца, а то у пракси 
треба да утврди и само друштво, јесте да испла-
та привремених дивиденди не сме да одведе то 
друштво у неликвидност, односно да, уместо 
плаћања обавеза, друштво својим члановима ис-
плати лична примања. 

У том смислу, поводом исплате привреме-
не дивиденде друштво за своје потребе треба 
да сачини најмање два документа:
● биланс прихода и расхода за конкретан број 
протеклих месеци од почетка године, из ког се 
виде пословни резултат и остваривање добити;

● биланс ликвидности – прилива прихода и 
плаћања обавеза за наредни период до три на-
редна месеца након исплате привремених ди-
виденди (тај биланс који почиње са садашњим 
салдом на рачуну, коме се додају очекиване 
наплате и одузимају планирана плаћања, треба 
да докаже да исплата привремене дивиденде 
неће онемогућити плаћање обавеза, а погото-
во изазвати неликвидност друштва).

Износ привремене дивиденде

Други захтев из т. 2) члана 273. Закона односи 
се на финансијску способност друштва да плаћа 
привремене дивиденде. Према том захтеву, из-
нос привремене дивиденде у току 2019. године 
не може да пређе износ који представља укупан 
добитак исказан по годишњем рачуну за 2018. го-
дину, увећан за нераспоређени добитак исказан 
у Билансу стања за 2018. годину и износе резерви 
који могу да се користе за те намене, а умањен 
за утврђене губитке и износ који се мора унети 
у резерве друштва, у складу са Законом или ста-
тутом.

Очигледно да се у Закону тражи да друштво 
које у току године жели да исплати привремене 
дивиденде за претходну годину на основу саста-
вљеног годишњег извештаја мора да има исказан 
већи добитак од евентуалних губитака који се на-
лазе у билансу друштва, а нису покривени.

Такође, друштво не може да исплати привре-
мене дивиденде ако има такве обавезе за издва-
јање у резерве, у складу са сопственим статутом, 
које су веће од добитка. 

Према томе, пре него што приступи пла-
нирању исплате привремених дивиденди 
друштво треба да стави у однос све наведене 
позиције из својих финансијских извештаја за 
претходну годину, па ако су добици и распо-
ложиве резерве већи од исказаних губитака 
и обавезне резерве по последњем годишњем 
билансу, тек онда може да се приступи плани-
рању исплате привремених дивиденди.

Постојање нето имовине друштва

У члану 275. Закона постављено је још једно 
ограничење које може да се пренесе и на испла-
ту привремених дивиденди. Конкретно, према 
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одредби у ст. 1. члана 275. Закона друштво не 
може да врши плаћања члановима ако је према 
последњим годишњим финансијским извештаји-
ма нето имовина друштва мања или би услед та-
кве исплате постала мања од уплаћеног основног 
капитала, увећаног за резерве које је друштво у 
обавези да одржава у складу са Законом или ста-
тутом, ако такве резерве постоје.

Наиме, од друштва се овим тражи да је њего-
ва нето имовина (која је једнака разлици између 
укупне имовине и обавеза) већа од основног ка-
питала, јер се у нето имовину рачунски укључују 
и износи добити и резерви. Та позитивна разлика 
између нето имовине и основног капитала уједно 
је и услов за омогућавање исплате привремених 
дивиденди.

Порески третман привремене 
дивиденде

Према члану 61. ст. 1. т. 2) Закона о порезу на 
доходак грађана, дивиденда је, па тиме и привре-
мена дивиденда, приход од капитала, при чему 
по одредбама тог закона:
● на приход од привремене дивиденде плаћа се 
само порез по стопи од 15% (члан 64);
● основица за обрачун пореза је опорезиви при-
ход, који чини 100% бруто привремене дивиденде 
расподељене обвезнику (члан 63. ст. 1);
● обвезник пореза је физичко лице које оствару-
је приход од привремене дивиденде, тј. акцио-
нар, односно члан ДОО-а (члан 62).

У случају када је привремена дивиденда 
опредељена у нето износу (који у себи не садр-
жи порез од прихода од капитала од 15%), ради 
утврђивања пореске основице врши се превође-
ње нето у бруто износ по обрасцу: 

Бруто приход = Нето приход : 0,85.

Примери обрачуна привремене 
дивиденде

Када управа и стручне службе потврде да њи-
хова АД и ДОО испуњавају све претходне законске 
услове, могу да приступе припремама за исплату 
привремених дивиденди за 2019. годину, коју ће 
извршити до краја 2019. године, дакле пре звани-
чног финансијског извештаја за 2019. годину. 

Исплата привремених дивиденди за 2019. у 
акционарском друштву

Одређивање акционара који имају право на 
привремене дивиденде

Из одредби чланова 271. и 274. Закона прои-
злази да акционарско друштво у поступку ис-
плате привремених дивиденди пролази кроз 
следеће три етапе:
1) доношење одлуке о одобрењу плаћања при-
времених дивиденди – то је дан на који друштво 
објављује акционарима и широј јавности наме-
ру да исплати привремене дивиденде, а након 
доношења овакве одлуке и њеног објављивања 
акционар коме она треба да буде исплаћена по-
стаје поверилац друштва за износ припадајуће 
дивиденде;
2) дан дивиденди – то је дан за који се сачињава 
листа акционара овлашћених за исплату привре-
мених дивиденди, при чему тада стручне службе 
акционарског друштва на основу својих евиден-
ција утврђују ко је акционар тог друштва (подсе-
ћамо, према члану 249. ст. 1. Закона, акционаром 
се, у односу према акционарском друштву и тре-
ћим лицима, сматра лице које је као законити 
ималац акције уписано у Централни регистар, а 
дан уписа у Централни регистар јесте дан стица-
ња акције);
3) дан плаћања – то је дан на који се обавља ис-
плата привремених дивиденди.

Према члану 274. Закона, статутом може да 
се одреди дан или метод његовог одређивања, 
на који се утврђује списак акционара који имају 
право на дивиденду (дан дивиденде). Ако стату-
том није одређен дан дивиденде за исплату при-
времене дивиденде, тај дан одређује се одлуком 
којом се одобрава њена исплата.

Привремене дивиденде плаћају се лицима 
која су била акционари друштва на тај дан (дан 
дивиденде).

Утврђивање привремене дивиденде по 
акционарима

У члану 271. ст. 3. Закона дефинисано је да 
се дивиденда на акције исплаћује акционари-
ма у складу са правима која произлазе из врсте 
и класе акција које поседују на дан дивиденде, 
сразмерно броју акција које поседују у укупном 
броју акција те класе. Према томе, расподела 
привремених дивиденди на поједине акционаре 
врши се сразмерно номиналној вредности акци-
ја које они поседују, а ако акције нису уплаћене 
– сразмерно са извршеном уплатом, према вре-
мену уплата извршених у току пословне године. 
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На основу тако утврђеног износа потпуно отпла-
ћених акција, односно сразмерног учешћа дели-
мично отплаћених акција, укупна маса средстава 
издвојена за привремене дивиденде дели се са 
бројем акција да би се добио износ привремене 
дивиденде, која је једнака по свакој акцији. На 
тај начин акционар добија привремену дивиден-
ду сразмерно вредности акција које поседује, а 
које је отплатио.

На пример, уколико у току 2019. године није 
било уплате нових акција, а све акције имају исту 
номиналну вредност, расподела привремених 
дивиденди може да се обави и према броју ак-
ција у рукама сваког акционара. Конкретно, по 
одлуци Одбора директора утврђено је:
Укупна средства за привремене 
дивиденде 300.000 динара

Број издатих акција 600 комада
Број акционара 3
Привремена дивиденда по једној акцији 500 динара

На основу ових података обрачун привреме-
них дивиденди за исплату по сваком акционару 
може да се прикаже на следећи начин:

Акционар Број 
акција

Привремена 
дивиденда по 
једној акцији

Износ 
привремених 

дивиденди
1 2 3 4 (2 x 3)
А 250 500 125.000
Б 200 500 100.000
В 150 500 75.000

Укупно 600 500 300.000

Према томе, бруто привремена дивиденда по 
једној акцији износи 500 динара, а акционар ће 
добити укупну масу привремених дивиденди у 
зависности од броја акција које поседује. 

На основу ових података и претходно датих 
напомена о пореском третману дивиденди (по-
рез је 15% на бруто износ привремене дивиден-
де), обрачун дивиденди за исплату по сваком 
акционару може да се прикаже на следећи начин:

Акци
онар

Износ 
привремених 

дивиденди

Пореска 
основица

Износ 
пореза

Привремена 
дивиденда за 

исплату
1 2 3 (100% x 2) 4 (15% x 3) 5 (2  4)
А 125.000 125.000 18.750 106.250
Б 100.000 100.000 15.000 85.000
В 75.000 75.000 11.250 63.750

300.000 300.000 45.000 255.000

Обрачунат порез по стопи од 15% на 100% осно-
вицу одмах се уплаћује, а акционарима се испла-
ћује нето привремена дивиденда.

Конкретно, за привремену дивиденду на једну 
акцију обрачун је следећи:
Бруто износ привремене дивиденде 500 динара
Пореска основица (100% од 500) 500 динара
Порез (15% на 500) 75 динара
Нето привремена дивиденда за исплату 
(500 - 75) 425 динара

Санкције за недозвољена плаћања
Плаћање привремених дивиденди акцио-

нарима може да се одобри и одлуком Одбора 
директора, односно Надзорног одбора ако је 
управљање друштвом дводомно, ако је то одре-
ђено статутом или одлуком Скупштине. Ако се 
плаћање међудивиденде одобрава одлуком Од-
бора директора, односно Надзорног одбора ако 
је управљање друштвом дводомно, ова дивиден-
да може да се плати само у новцу. 

Према одредбама ст. 4. и 5. члана 275. Закона, 
акционари којима је извршено плаћање супротно 
одредбама Закона о ограничењу плаћања акцио-
нарима (из ст. 1. и 2. члана 175. Закона), обавезни 
су да исти износ врате друштву ако су знали или 
су морали знати да се плаћање врши у супрот-
ности са одредбама члана 175. ст. 1. и 2. Захтев 
друштва за овај повраћај застарева у року од пет 
година од дана када је исплата извршена. 

Исплата привремених дивиденди за 
2019. годину у друштву са ограниченом 
одговорношћу

Одређивање чланова друштва који имају 
право на привремене дивиденде

Према одлуци коју доноси Скупштина друштва 
утврђује се дан на који ће се евидентирати удели 
чланова друштва и утврдити сразмерно учешће 
њихових удела у основном капиталу друштва. 
Наиме, када се добит друштва расподељује за 
исплату привремених дивиденди члановима, не-
опходно је да се актом о њиховој исплати одреди 
дан утврђивања дивиденди, на који се утврђује и 
листа чланова друштва који имају право на испла-
ту дивиденде и величина њихових удела. По тој 
сразмери деле се средства издвојена за привре-
мене дивиденде. Одлуком се такође утврђују дан 
и начин исплате. 

Када је у питању ДОО, познато је ко су члано-
ви, а статус члана друштва види се у сваком мо-
менту преко интернета. Због тога се за ДОО и не 
предвиђа, као код акционарских друштава, огра-
ничење да најранији дан може бити дан акциона-
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ра, јер таквог дана нема у наведеном друштву. 
Ако се дан акционара на који упућују наведене 
одредбе схвати као дан закључно са којим се 
поуздано утврђује ко су акционари (чланови) 
друштва, онда је то у друштву с ограниченом од-
говорношћу дан доношења одлуке о расподели 
привремених дивиденди. 

Тако, сходна примена ових норми упућује 
на то да, ако другачије није предвиђено осни-
вачким актом ДОО-а, најранији датум за који 
може да се веже одлука Скупштине ДОО-а, 
као дан закључно са којим се утврђује ко су 
чланови друштва којима припада право на 
привремену дивиденду, може да буде датум 
доношења одлуке о њеној исплати. Ограниче-
ња у односу на будући датум нема. Скупштина 
може да одлучи да датум закључно са којим 
се утврђује ко су чланови ДОО-а за потребе ис-
плате привремених дивиденди може да буде и 
неки будући датум у односу на датум доноше-
ња одлуке, али не и неки ранији датум.

Тиме желимо да нагласимо да, с обзиром на 
дилеме и питања из праксе, Скупштина ДОО-а 
не би могла да донесе одлуку о исплати међуди-
виденди члановима који су имали тај статус пре 
датума доношења исте. Оваква одлука имала 
би ретроактивно дејство и онемогућила неком 
броју чланова остваривање права која им при-
падају по основу стицања удела. Према томе, 
сматрамо да одлука Скупштине друштва којом 
би било предвиђено да међудивиденда за одре-
ђену годину припада члановима друштва који су 
имали статус члана пре дана доношења одлуке 
о њеној исплати, није у складу са Законом, осим 
ако је то предвиђено оснивачким актом ДОО-а. 
Нема никаквих сметњи да се одлуком Скупштине 
предвиди да право на добит припада члановима 
друштва који тај статус имају на неки датум после 
доношења одлуке Скупштине о расподели доби-
ти. Ако датум није одређен ни оснивачким актом 
ни одлуком Скупштине, право на исплату добити 
имају лица која имају статус члана на дан доно-
шења одлуке о расподели добити. 

Утврђивање привремене дивиденде по 
члановима ДОО-а

На основу законских одредаба друштво је у 
току октобра 2019. године донело одлуку о ис-
плати привремених дивиденди, дакле о аконта-
ционој исплати на основу очекиване добити за 
2019. годину. Остатак дивиденди исплатиће се 
по утврђивању годишњег рачуна за 2018. годину. 
На пример: 
● друштво је утврдило масу средстава за привре-
мене дивиденде у износу од 100.000 динара;
● у расподели учествују три члана друштва;
● у складу са оснивачким актом, расподела при-
времених дивиденди обавља се сразмерно њи-
ховим уделима у основном капиталу друштва. 

Расподела привремених дивиденди: 

Члан 
друштва Износ удела Учешће

Бруто износ 
привремених 

дивиденди

1 2 3 4 (100.000 x 3)

А 40.000 20,0% 20.000

Б 60.000 30,0% 30.000

В 100.000 50,0% 50.000

200.000 100,0% 100.000

Према томе, издвојена средства бруто при-
времене дивиденде расподељена су чланови-
ма друштва у сразмери са њиховим учешћем у 
основном капиталу друштва, при чему треба под-
сетити (члан 182. Закона) да ДОО може да врши 
исплату добити својим члановима искључиво у 
складу са оснивачким актом и одредбама Закона 
које регулишу ограничења плаћања.

На основу претходних података о расподели 
бруто износа привремене дивиденде и напоме-
на о пореском третману дивиденди (порез је 15% 
на бруто износ привремене дивиденде) обрачун 
привремених дивиденди за исплату по сваком 
члану друштва може да се прикаже на следећи 
начин:

Члан 
друштва

Износ 
привремених 

дивиденди

Пореска 
основица

Износ 
пореза

Привремена 
дивиденда 
за исплату

1 2 3 (100% x 2) 4 (15% x 3) 5 (3 - 4)

А 20.000 20.000  3.000  17.000

Б  30.000 30.000 4.500 25.500

В 50.000 50.000  7.500 42.500

100.000 100.000 15.000  85.000

Читајте најновија мишљења
 Министарства финансија на

Прописи.нет
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Ограничења плаћања члановима ДОО-а
Чланом 184. Закона прописано је да се одред-

бе члана 275. Закона о ограничењима плаћања 
за акционарска друштва сходно примењују и на 
друштво с ограниченом одговорношћу. 

У том смислу директор, као и члан Надзорног 
одбора ако је управљање друштвом дводомно, 
којем је познато да је у периоду између краја 
претходне пословне године и дана доношења 
одлуке Скупштине о усвајању годишњих финан-
сијских извештаја имовинско стање друштва 
због губитака или смањења вредности основног 
капитала значајно и не само привремено погор-
шано, дужан је да о томе обавести Скупштину, 
која је по пријему таквог обавештења у обавези 
да из расподеле добити искључи добит у висини 
насталог смањења имовине друштва. Ако дирек-
тор, односно члан Надзорног одбора не поступи 
у складу са наведеним, одговоран је члановима 
и повериоцима друштва за штету која настане 
услед извршене расподеле добити, односно ис-
плате привремених дивиденди. 

У оваквим ситуацијама решење за недопуште-
на плаћања јесте састављање биланса успеха за 
конкретан број протеклих месеци од почетка го-
дине, из кога се виде пословни резултат и оства-
ривање добити, као и биланса ликвидности, из 
кога се види да ли има средстава за исплату при-
времених дивиденди за 2019. годину или је од 
усвајања финансијског извештаја за 2018. годи-
ну до данас дошло до погоршања финансијског 
стања, што онемогућава исплату привремених 
дивиденди. 

Према одредбама члана 185. Закона, а у вези 
са одговорношћу за недопуштена плаћања, члан 
друштва коме је друштво извршило исплате су-
протно наведеним ограничењима одговоран је 
друштву за повраћај тих исплата и друштво не 
може да га ослободи поменуте обавезе. Повра-
ћај исплата од савесног члана друштва може да се 
захтева само ако је то неопходно за подмирење 
захтева поверилаца друштва. Други чланови дру-
штва који су те исплате одобрили путем гласања 
на Скупштини, као и директори, односно чланови 
Надзорног одбора ако је управљање друштвом 
дводомно, који су поменута плаћања одобрили 
и који су знали или су према околностима случаја 
могли знати да су та плаћања у супротности са 

одредбама Закона о ограничењима плаћања, не-
ограничено солидарно су одговорни друштву за 
повраћај тих исплата и друштво не може да их 
ослободи поменуте обавезе. 

Поред наведених лица, неограничено соли-
дарно одговарају и други директори, односно 
чланови Надзорног одбора, као и чланови дру-
штва за које се докаже да су намерно или гру-
бом непажњом допринели да друштво изврши 
недопуштено плаћање привремених дивиденди. 
Захтев друштва свим наведеним лицима за по-
враћај примљених средстава застарева у року од 
пет година од дана извршене исплате, а захтев 
друштва члану друштва који је примио исплату 
застарева у року од десет година ако друштво 
докаже да је знао или морао знати да прима не-
допуштено плаћање. 

Исплата привремених дивиденди и 
уплата пореза

Исплата привремених дивиденди може да се 
изврши акционарима и члановима ДОО-а – фи-
зичким лицима уплатом на жиро рачун, уплатом 
на текући рачун или исплатом у готовини.

Порез који се плаћа приликом исплате диви-
денди представља порез по одбитку, што значи 
да је исплатилац привремене дивиденде, као по-
рески платац, дужан да:
● за сваког примаоца привремене дивиденде и 
за сваки појединачно исплаћени приход обрачу-
на, обустави и уплати порез на прописани рачун;
● пре исплате привремене дивиденде подне-
се Пореској управи пореску пријаву на обрасцу 
ППП-ПД. 

Приходи од привремених дивиденди при-
јављују се на обрасцу ППППД, под ОВП 402. 

Порез по основу привремених дивиденди 
плаћа се на рачун бр. 840484837. На налогу за 
плаћање пореза наводи се шифра плаћања 254 
и број одобрења за плаћање (БОП) додељен 
од стране Пореске управе. 

У посебном случају, ако се привремена диви-
денда исплаћује правном лицу, на ту дивиденду 
не обрачунава се и не плаћа порез.

П С
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Саша Павловић, дипломирани правник

Контролна листа за инспекцијски 
надзор у области радних односа
Инспекција рада у поступку редовног инспекцијског надзора примењује кон-
тролне листе, при чему је најпознатија и најзаступљенија она контролна листа 
која се тиче инспекцијског надзора у области радних односа.

Увод

Законом о раду прописано је да надзор над 
применом прописа из области радних односа 
спроводи инспекција рада (члан 268. Закона о 
раду – даље: Закон):

У поступку инспекцијског надзора инспектор 
је овлашћен да:
1) врши увид у опште и појединачне акте, еви-
денције и другу документацију ради утврђивања 
релевантних чињеница;
2) утврђује идентитет лица и узима изјаве од 
послодавца, одговорних лица, запослених и дру-
гих лица која се затекну на раду код послодавца;
3) врши контролу да ли је извршена пријава на 
обавезно социјално осигурање на основу подата-
ка из Централног регистра обавезног социјалног 
осигурања;
4) прегледа пословне просторије, објекте, по-
стројења, уређаје и друго;
5) налаже предузимање превентивних и других 
мера за које је овлашћен у складу са законом ради 
спречавања повреда закона (члан 269. Закона).

Чланом 14. Закона о инспекцијском надзору 
(„Сл. гласник РС”, бр. 36/15) сачињене су контрол-
не листе инспекције рада, које она примењује у 
поступку редовног инспекцијског надзора, а до-
ступне су на сајту Министарства за рад, запошља-
вање, борачка и социјална питања.

Наведене листе састоје се од 77 питања, која 
су подељена на 12 рубрика.

Рубрика 1 – Подаци о послодавцу

Ова рубрика представља иницијални сегмент 
у ком се попуњавају основни подаци о компанији.

Број запослених у компанији представља по-
датак који неки инспектори проверавају тако што 

траже све М обрасце запослених. Упутно је при-
премити исте унапред.

На самом крају налази се поље у које се упи-
сује адреса издвојене јединице, уколико се у њој 
спроводи надзор.

Члан 35. Закона о раду прописује да је послода-
вац дужан да уговор о раду, односно други уговор у 
складу са овим законом или њихову копију држи у 
седишту или другој пословној просторији посло-
давца или на другом месту, у зависности од тога 
где запослени или радно ангажовано лице ради.

Дакле, постоји могућност да инспекција 
тражи на увид уговоре о раду за запослене у 
издвојеним јединицама. Исто тако, уколико су 
пословне јединице регистроване при Агенцији 
за привредне регистре Републике Србије, по-
требно је и да М обрасци запослених у издвоје-
ним јединицама буду у складу са пријављеном 
структуром компаније, односно да су запосле-
ни пријављени на важећу пословну јединицу. 

Рубрика 2 – Подаци о запосленима

Први сегмент тиче се статистичких елемената 
којима располаже свака кадровска служба.

Овде је потребно обратити пажњу на пита-
ња да ли послодавац ангажује лица ван радног 
односа и да ли су ти уговори у складу са Зако-
ном о раду.

Уколико је одговор позитиван, биће потреб-
но да се приложе копије уговора о делу, ПП по-
словима и слично.

Треће питање тиче се места где се чувају уго-
вори о радном ангажовању запослених. У вези 
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са тим постоји могућност да инспектор затражи 
да погледа место где се и како чувају уговори о 
раду. 

Рубрика 3 – Синдикална организација

Она обухвата сет од 5 питања која одговара-
ју на то како је сарадња са синдикалним орга-
низацијама остварена. Ово се односи само на 
привредна друштва која имају синдикалне орга-
низације.

Рубрика 4 – Уређивање права, обавеза 
и одговорности запослених

Ова рубрика се бодује код привредних дру-
штава са више од 10 запослених и састоји се од 
10 питања која се тичу правилника о раду, колек-
тивног уговора и уговора о раду.

Уз одговоре на питања, инспектори углавном 
траже на увид и уговоре о раду са одређеним за-
посленима. Члан 33. Закона о раду прописује 13 
обавезних елемената уговора о раду, а питање 
број 6 у оквиру ове рубрике баш то и проверава.

Уколико је уговором о раду прописан и проб-
ни рад, постоји могућност да инспектор тражи на 
увид и такав уговор у ком је наведено и пропи-
сано.

Члан 36. Закона о раду прописује разлоге 
због којих се установљава пробни рад и њего-
во максимално трајање од 6 месеци.

Пробни рад се уговара у ситуацијама када 
се запошљавање врши на неодређено трајање 
од почетка, али се оставља рок од 6 месеци 
како би се извршила провера способности, 
компетенција и знања запосленог. Иако не по-
стоји као пракса, није противно прописима да 
се пробни рад установи и за рад на одређено 
време.

Рубрика 5 – Радно време

1) Потребно је да се приложи одлука о распоре-
ду радног времена запослених. Послодавци ову 
обавезу углавном испуњавају кроз доношење 
посебне одлуке.
2) Потребно је да се одлука о распореду кори-
шћења одмора у току дневног рада приложи на 
увид.

3)–6) Уколико је извршена прерасподела радног 
времена у текућој календарској години, потреб-
но је приложити барем једно решење/одлуку ко-
јим/ом се доказује исто. 

Прерасподела радног времена врши се 
тако да укупно радно време запосленог у пери-
оду од шест месеци у току календарске године 
у просеку не буде дуже од уговореног радног 
времена запосленог (члан 57. став 2. Закона о 
раду). Овде постоји могућност да инспектор 
провери на који начин се врши прерасподела 
радног времена и да тражи табеле присуства, 
тзв. карнете.

7)–8) Уколико је организован ноћни рад запосле-
них, потребно је приложити решење о организа-
цији ноћног рада, при чему је битно напоменути 
став 4. члана 63. Закона, који дозвољава рад дуже 
од једне недеље ноћу само уз писану сагласност 
запосленог.
9)–12) Исто важи и за сменски и за прековремени 
рад. Потребно је да је све покривено решењима 
и одлукама привредног друштва. 

Рубрика 6 – Одмори и одсуства

1) Прво питање односи се на законитост кори-
шћења одмора у току трајања дневног рада.
Потребно је приложити одлуку о коришћењу 
дневног одмора у току дана (став 2. члана 65. За-
кона обавезује на то).
2) Друго питање односи се на начин коришћења 
дневног одмора. Велики број запослених у Срби-
ји не зна колика је дужина дневног одмора у току 
радног дана и да ли се исти рачуна у радно време.

У члану 64. Закона дефинисана је дужина од-
мора:
● Запослени који ради најмање шест часова днев-
но има право на одмор од најмање 30 минута.
● Запослени који ради дуже од четири, а краће 
од шест часова дневно, има право на одмор од 
најмање 15 минута.
● Запослени који ради дуже од 10 часова дневно 
има право на одмор најмање 45 минута.

Време одмора урачунава се у радно време. 
У одређеним земљама ЕУ време дневног 

одмора не урачунава се у радно време, већ 
запослени добијају одмор од нпр. 60 минута, 
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који им продужава целокупно задржавање на 
послу на преко 9 сати.

Треба напоменути да послодавац ничим 
није ограничен да дневну паузу продужи и пре-
ко ових 15/30/45 минута, једино не сме да иде 
испод законског минимума.

3) Треће питање односи се на недељни одмор и 
начин његовог коришћења. 

Потребно је приложити одлуку са установље-
ним радним временом у току радне недеље, 
чиме се доказује поштовање законске одредбе 
да запослени има право на недељни одмор од 
најмање 24 часа непрекидно, коме се додаје и 12 
сати дневног одмора у току дана.
4) и 5) Ова питања односе се на издавање ре-
шења о коришћењу годишњих одмора, када је 
потребно доставити на увид издата решења за 
годишње одморе. 

Приликом инспекцијског надзора постоји 
могућност да инспектори траже на увид и плат-
не листиће за све запослене и да упоређују из-
дата решења за годишње одморе са тим да ли 
је запосленима и тако „прошла” зарада. Битно 
је да су свим запосленима издата решења, први 
део годишњег одмора у трајању од минимум 
10 дана у току текуће године и остатак у другом 
решењу или решењима. Законодавац не огра-
ничава број решења за годишњи одмор, осим 
да први део мора бити минимум 10 дана (али 
може и цео одмор у једном решењу).

6) и 7) Уколико су запослени користили плаћено 
одсуство, потребно је приложити решења о кори-
шћењу истог. Углавном, ово је ставка која постоји 
код свих привредних субјеката јер су чланом 77. 
Закона дефинисани разлози за плаћено одсуство. 
На све ово послодавац својим правилником о 
раду може да дефинише и додатне критеријуме 
за плаћено одсуство. Закон овде треба узети као 
„минимум минимума”.
8) и 9) Исто важи и за неплаћена одсуства, као и 
за мировање радног односа 10) и 11).

На крају ове рубрике потребно је попунити 
статистичке податке из кадровске евиденције.

Рубрика 7 – Посебна заштита 
запослених

Овај сет питања односи се на посебно осе-
тљиве групе запослених, пре свега на труднице, 
породиље и запослене између навршене 18. и 21. 
године живота и њихових услова рада, када је по-
требно приложити решења којима се испуњава 
примена одредби чланова 84–102. Закона. Дакле, 
уколико нпр. запослена одсуствује са посла ради 
обављања здравствених прегледа повезаних са 
трудноћом, потребно је издати одговарајуће 
решење о плаћеном одсуству (члан 90. став 2. 
Закона) и исто приложити на увид приликом ин-
спекцијског надзора.

Уколико се врши прерасподела радног време-
на запосленој за време трудноће, родитељу де-
тета до 3 године или родитељу детета са тежим 
степеном психофизичке ометености, потребна је 
писана сагласност запосленог, која се прилаже уз 
овакво решење.

Уколико постоји запослена/запослени која/и 
користи одсуство са рада ради неге детета, по-
требно је приложити решење послодавца којим 
се ово доказује.

Рубрика 8 – Зараде, накнаде зараде и 
друга примања

1) Уколико је одговор на питање да ли је запосле-
нима исплаћена последња доспела зарада – је-
сте, постоји могућност да инспектори траже на 
увид извод из банке којим се ово потврђује.
2) Уколико су достављени и обрачуни уз испла-
ту зараде, потребно је приложити или барем 
ставити на увид евиденцију уручених платних 
листића. 

По Закону, постоји могућност и да се плат-
ни листићи испоручују електронски, на елек-
тронску пошту коју запослени достављају на 
посебној изјави којом потврђују адресу на коју 
може да им се испоручи платни листић. У овој 
ситуацији, уколико се испорука платних листи-
ћа врши овако, постоји проблем доказивања 
да ли су сви запослени примили исте. Било би 
упутно да приликом испоруке листића на елек-
тронску адресу стоји напомена да, уколико за-
послени не затражи исплатни листић, сматраће 
се да је исти испоручен запосленом.

poslovnisavetnik.net
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3) Ово питање обухвата и специфичну ситуацију 
која је повезана са неисплаћеним доспелим за-
радама.
4) Четврто питање обухвата проверу да ли се 
исплаћује зарада у висини уговорене. Приликом 
провере ове ставке постоји могућност да инспек-
тор тражи на увид уговор запосленог и извод из 
банке, како би их упоредио.

5) Што се тиче исплата накнаде трошкова за 
долазак и одлазак са посла, по најновијем 
мишљењу Министарства финансија, бр. 011-
00-12/2019-4 од 1. фебруара 2019. године, као 
и накнадног тумачења Пореске управе РС да 
је послодавац у обавези да исплати накнаду 
трошкова за долазак и одлазак са рада, осим 
извода којим се доказује исплата накнаде, 
потребно је да послодавац поседује и веродо-
стојне рачуноводствене исправе, и то: рачун 
за куповину месечне претплатне карте, днев-
не карте или карте за једну вожњу у јавном 
превозу, рачун за гориво у случају коришћења 
сопственог возила и сл., на основу којих у кон-
троли доказују да предметне исплате заиста 
представљају накнаду трошкова запослених за 
долазак и одлазак са рада. 

Ово је најновија обавеза која може бити 
предмет контроле приликом инспекцијског 
надзора.

6) Ово питање односи се на накнаду за исхрану 
у току рада, док се следеће питање 7) односи на 
регрес за коришћење годишњег одмора. Обе 
ставке могу да се провере достављањем извода 
из банке.
8) Овај захтев односи се на вођење евиденција 
зараде и накнаде зараде, што може да се докаже 
изводом из пословног програма који послодавац 
користи.
9) Уколико се запосленима исплаћују и друга 
примања (јубиларне награде, солидарна помоћ 
и сл.), потребно је приложити и решења којим се 
доказују.

Рубрика 9 – Вишак запослених

1) Уколико је у последњих годину дана било слу-
чајева отказа уговора о раду због престанка 
потребе за радом запослених, потребно је при-

премити на увид решења којима су запосленима 
отказани уговори о раду.
2) и 3) Ова питања тичу се програма решавања 
вишка запослених, тј. да ли је послодавац донео 
исти. Вишак запослених и сама садржина про-
грама регулисани су члановима Закона од 153. 
до 160.
4) Четврто питање тиче се отпремнине и да ли 
је исплаћена у складу са Законом и интерним ак-
том послодавца. Члан 158. став 1. Закона налаже 
исплату отпремнине пре отказа уговора о раду. 
Постоји могућност да се приликом инспекцијског 
надзора тражи на увид извод из банке којим се 
потврђује да је отпремнина исплаћена у складу 
са Законом.

Рубрика 10 – Удаљење запосленог са 
рада

1) Уколико је у последњих годину дана било слу-
чајева удаљења запослених са рада, потребно је 
припремити на увид и решења којима је удаљење 
спроведено.
2) и 3) Удаљење са рада спроводи се на основу 
Законом прописаних услова (члан 165. и 166. За-
кона):
● ако је против њега започето кривично гоњење 
због кривичног дела учињеног на раду или у вези 
са радом;
● ако непоштовањем радне дисциплине или по-
вредом радне обавезе угрожава имовину веће 
вредности, утврђене општим актом или угово-
ром о раду;
● ако је природа повреде радне обавезе, одно-
сно непоштовања радне дисциплине или је пона-
шање запосленог такво да не може да настави 
рад код послодавца пре истека рока из члана 180. 
став 1. Закона (а то је рок од најмање 8 дана за 
изјашњење запосленог на наводе из упозорења 
да постоје разлози за отказ уговора о раду);
● уколико му је одређен притвор, и то од првог 
дана притвора, док исти траје.
4) Проверава се да ли је удаљење запосленог вре-
менски ограничено. Закон у члану 167. каже да је 
удаљење ограничено на три месеца максимум, 
осим уколико је против запосленог започето кри-
вично гоњење због кривичног дела учињеног на 
раду или у вези са радом. У овој ситуацији уда-
љење може да траје до правоснажног окончања 
поменутог кривичног поступка.
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Рубрика 11 – Измена уговорених 
услова рада

Ова рубрика одговара на питања која се тичу 
премештаја запослених са једног посла на други, 
са једног места рада на друго, као и присуства 
запослених који су упућени на рад од стране дру-
гих послодаваца, али и на питања да ли су врше-
не промене елемената уговора о раду и да ли су 
тада нуђени анекси уговора о раду и писана оба-
вештења.

Уколико је било оваквих измена, потребно 
је припремити примере одговарајућих решења, 
анекса и обавештења којима се доказују иста. 
Приликом издавања ових радноправних аката 
битно је поштовати законске одредбе које огра-
ничавају измене на више начина:
● члановима 171. и 172. Закона утврђено је у ко-
јим ситуацијама је послодавац дужан да понуди 
анекс уговора о раду и пропратно обавештење;
● чланом 172а Закона дозвољава се изузетак у 
том смислу да запослени може да буде привре-
мено премештен на друге одговарајуће послове 
на основу решења, без понуде анекса уговора у 
смислу члана 172. овог закона, најдуже 45 радних 
дана у периоду од 12 месеци;
● члан 173. Закона прописује услове за преме-
штај на друго место рада без пристанка запо-
сленог;
● члан 174. Закона регулише упућивање на рад 
код другог послодавца.

Рубрика 12 – Престанак радног односа

Ово је последња рубрика и по искуству најди-
скутабилнија у радноправној теорији и пракси.

По овом питању потребно је приложити ре-
шења о престанку радног односа и то подељена 
према разлогу престанка – од споразумног пре-
станка до престанка по сили закона. 

Инспекцијски надзор у овој рубрици подразу-
мева контролу целокупног поступка престанка 
радног односа и поштовање свих законских нор-
ми везаних за то, као и исплату свих доспелих по-
траживања запосленог. Последње питање тиче се 
враћања радне књижице која је престала да има 
статус јавне исправе још пре пар година. 

Сваки од стадијума престанка радног одно-
са подложан је контроли и потребно је припре-
мити целокупну документацију која прати ток 
престанка радног односа од решења о отказу, 
преко обавештења о последицама при оства-
ривању права у случају незапослености (уко-
лико је у питању споразумни раскид или отказ 
од стране запосленог, запослени нема право 
на новчану накнаду у случају незапослености у 
НСЗ), до решења о отпремнини. 

Ситуација која је мање присутна у пракси је-
сте престанак радног односа у случају смрти за-
посленог, поготово када протекне рок од 3 дана 
од тренутка смрти да би се иста регистровала 
на порталу ЦРОСО-а. Тада је потребно да се ре-
шење донесе ретроактивно, као и да се, уз про-
пратни акт у ком је објашњено зашто је дошло 
до прекорачења рока, преда захтев у филијали 
ПИО фонда, која ће уз Извод из матичне књиге 
умрлих евидентирати престанак радног односа 
ретроактивно. У случају инспекцијског надзора 
постоји могућност да се проверава да ли је доне-
то решење о престанку радног односа због смрти 
запосленог.

Инспекција рада није у обавези да прође кроз 
сва питања контролне листе, већ може да се кон-
центрише само на поједине рубрике. И поред 
ове могућности, инспектори углавном пролазе 
кроз све рубрике, а поједине које се не контро-
лишу углавном и нису погодне за контролу, нпр. 
рубрика 3 – Синдикална организација – уколико 
привредно друштво нема синдикат и сл.

Укупан број бодова, уколико би се прошло 
кроз све области, износи 105.

На основу свих бодовних ставки које су биле 
предмет инспекцијског надзора одређује се број 
бодова и на основу њега степен ризика, који се кре-
ће од незнатног (96–100%) до критичног (1–60%). 

Контролна листа је саставни део записника о 
инспекцијском надзору. 

Упутно би било да се попуне све ставке које 
су неспорне, као и да се припреми документа-
ција за коју се унапред зна да ће бити предмет 
контроле, како би се приликом надзора уште-
дело на времену. 
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Питања претплатника на теме из 
области зарада
Повраћај дела доприноса за 
новозапослено лице

Питање:
Да ли правно лице у форми ДОО-а има право 

на поврат доприноса у износу од 65% уколико за-
посли незапослено лице са Националне службе 
за запошљавање, које је било дуже од 6 месеци 
на Бироу?

Одговор:
Правно лице регистровано као друштво са 

ограниченом одговорношћу има право на по-
враћај дела плаћених доприноса за обавезно 
социјално осигурање на терет запосленог и на 
терет послодавца по основу зараде за новозапо-
слено лице исплаћене закључно са 31. децембром 
2019. године, под условима прописаним чланом 
45. Закона о доприносима за обавезно социјал-
но осигурање („Сл. гласник РС”, бр. 84/2004… и 
95/2018).

Услови из члана 45. Закона:
Новозапосленим лицем из става 1. овог члана 

сматра се лице са којим је послодавац закључио 
уговор о раду у складу са законом којим се уређују 
радни односи, које је пријавио на обавезно соци-
јално осигурање у Централни регистар обавезног 
социјалног осигурања и које је пре заснивања рад-
ног односа код Националне службе за запошљава-
ње било без прекида пријављено као незапослено 
најмање шест месеци, а лице које се сматра при-
правником најмање три месеца.

Новозапосленим лицем из става 1. овог члана 
не сматра се лице које је пре заснивања радног 
односа било запослено код послодавца који је 
повезано лице са послодавцем код кога заснива 
радни однос, односно код послодавца који би, да 
није престао да постоји, био повезано лице са по-
слодавцем код кога новозапослено лице заснива 
радни однос, независно од тога да ли је постојао 
прекид радног односа.

Повезано лице, у смислу овог закона, јесте лице 
које се сматра повезаним лицем у смислу закона 
којим се уређује порез на добит правних лица.

Олакшицу из става 1. овог члана може оства-
рити послодавац ако се заснивањем радног 
односа са новозапосленим лицем повећа број за-
послених код послодавца у односу на број запо-
слених на дан 31. марта 2014. године.

Олакшицу из става 1. овог члана може да кори-
сти и послодавац који започне обављање делат-
ности после 31. марта 2014. године.

Послодавац има право на повраћај плаћених 
доприноса из става 1. овог члана, и то:
1) 65% ако је засновао радни однос са најмање јед-
ним, а највише са девет новозапослених лица;
2) 70% ако је засновао радни однос са најмање 10, а 
највише са 99 новозапослених лица;
3) 75% ако је засновао радни однос са најмање 100 
новозапослених лица.

Збир износа плаћеног доприноса за који посло-
давац има право на повраћај према ставу 7. овог 
члана и износа плаћеног доприноса за који посло-
давац нема право на повраћај, представља износ 
укупно плаћене обавезе доприноса по основу зара-
де за новозапослено лице.

Повраћај плаћених доприноса из става 7. овог 
члана врши се у складу са законом којим се уређу-
ју порески поступак и пореска администрација, 
у року од 15 дана од дана подношења захтева за 
повраћај надлежном пореском органу.

Послодавац који за одређено лице користи 
било коју врсту подстицаја који су уређени од-
говарајућим законом, осим у складу са одредбом 
закона којим се уређује порез на доходак грађана 
која се односи на исту врсту олакшице, по основу 
заснивања радног односа са тим лицем нема пра-
во да за то лице оствари олакшицу из овог члана.

Олакшицу из овог члана не могу остварити 
државни органи и организације, Заштитник гра-
ђана, Повереник за заштиту равноправности, 
Државна ревизорска институција, Повереник за 
информације од јавног значаја и заштиту пода-
така о личности, Агенција за борбу против ко-
рупције, Републичка комисија за заштиту права 
у поступцима јавних набавки, Комисија за зашти-
ту конкуренције, Комисија за хартије од вредно-
сти, Фискални савет, Републичка радиодифузна 
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агенција, Агенција за енергетику Републике Србије 
и друге јавне агенције, јавна предузећа, јавне слу-
жбе и други директни или индиректни буџетски 
корисници, односно корисници јавних средстава.

У складу са Корисничким упутством о начину 
остваривања права на повраћај дела плаћених 
пореза и доприноса по одбитку за новозапослене 
раднике (доступно на сајту Пореске управе: http://
www.poreskauprava.gov.rs/sr/pravna-lica/pregled-
-propisa/korisnicka-uputstva/1263/korisnicko-
-uputstvo-o-nacinu-ostvarivanja-prava-na-povracaj-
-dela-placenih-poreza-i-doprinosa-po-odbitku-za-
-novozaposlene-radnike.html) дата су додатна 
појашњења и инструкције у вези са подношењем 
пријаве и захтева за повраћај. 

Прерасподела радног времена и 
сатница сезонског радника

Питање:
1. Радник је засновао радни однос на одре-

ђено време, па је због природе посла извршена 
прерасподела радног времена. То значи да ће у 
одређеним месецима радити већи број часова, у 
другим мање, а након 6 месеци радиће у просеку 
40 часова недељно, што одговара пуном фонду 
часова. Услед прерасподеле у месецима када се 
интензивно ради радиће и у дане празника. Да ли 
је послодавац дужан да обрачуна увећану зараду 
за те часове у складу са чланом 108. став 1. тачка 
1) Закона о раду и ако запослени ради недељом? 

2. Такође, ако је у уговору о раду већ утврђена 
зарада која обухвата и ноћни рад, да ли то значи 
да послодавац не мора посебно да обрачунава 
ноћни рад?

3. Када је радник ангажован на сезонским 
пословима (послодавац је ДОО са шифром де-
латности 0124 – Гајење јабучастог и коштичавог 
воћа), коју цену сатнице можемо да исплатимо 
раднику?

Одговори:
1. Увећање зараде из члана 108. став 1. тачка 1) 

Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005… и 
113/2017) односи се само на рад на дан празника 
који је нерадни дан.

Мишљење Министарства за рад, запошљава-
ње, борачка и социјална питања, Сектор за рад, 
број 117-00-964/2017-02 од 5. 4. 2017. године: 

Чланом 3. Закона о државним и другим пра-
зницима у Републици Србији („Сл. гласник РС”, бр. 

43/2001, 101/2007, 92/2011) прописано је да у дане 
државних и верских празника у Републици Србији 
не раде државни и други органи, привредна дру-
штва и други облици организовања за обавља-
ње делатности или услуга, осим на Дан победе 
који се празнује радно (став 1). Државни и други 
органи, привредна друштва и други облици ор-
ганизовања за обављање делатности или услуга 
дужни су да, у складу са Законом и прописима до-
нетим на основу Закона, обезбеде непрекидно 
обављање делатности односно услуга и у дане 
државних и верских празника који се празнују у 
Републици Србији, ако би због прекида обавља-
ња делатности односно услуга настале штетне 
последице за грађане и државу (став 2). При-
вредна друштва и други облици организовања за 
обављање делатности или услуга, чија природа 
делатности, односно технологија процеса рада 
захтева непрекидан рад, могу да раде и у дане 
државних и верских празника који се празнују у 
Републици Србији. 

Чланом 108. став 1. тачка 1) Закона о раду 
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 
и 75/14) прописано је да запослени има право 
на увећану зараду у висини утврђеној општим 
актом и уговором о раду, за рад на дан празни-
ка који је нерадни дан – најмање 110% од осно-
вице. 

Према томе, запослени могу да раде и у дане 
државних и верских празника који се празну-
ју у Републици Србији, ако раде у привредним 
друштвима или другим облицима организова-
ња који обављају делатности или услуге чија је 
природа, односно технологија процеса рада та-
ква да захтева непрекидан рад и у том случају 
запослени имају право на увећану зараду.

2. Закон о раду предвиђа да запослени има 
право на увећану зараду у висини утврђеној оп-
штим актом и уговором о раду за рад ноћу и рад 
у сменама, ако такав рад није вреднован при 
утврђивању основне зараде – најмање 26% од 
основице. Значи да послодавац није у обавези 
да посебно обрачунава ноћни рад ако га је при-
ликом утврђивања основне зараде узео у обзир. 

Мишљење Министарства рада, запошљава-
ња и социјалне политике бр. 1200100004/2007
02 од 8. 4. 2007. године:

Запослени има право на увећану зараду у виси-
ни утврђеној општим актом и уговором о раду 
за рад у сменама, ако такав рад није вреднован 
при утврђивању основне зараде – најмање 26% 
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од основице. Уколико запослени ради на посло-
вима на којима се рад у сменама јавља стално, а 
не повремено у току месеца или у току године, 
тада овај рад треба вредновати кроз основну 
зараду. Уколико је рад у сменама вреднован као 
елемент основне зараде, тада запослени за рад 
остварен по том основу нема право на увећану 
зараду.

Изменама и допунама Закона о раду (обја-
вљеним у „Службеном гласнику РС” број 75/2014) 
у члану 108. став 1. избрисана је одредба о смен-
ском раду, као законском основу за увећање за-
раде, у случају да такав рад није вреднован при 
утврђивању основне зараде. Овим је практично 
избрисано законско право на увећање зараде 
за рад у сменама, међутим, остављен је основ 
да се оно утврди општим актом и уговором о 
раду. Наиме, чланом 108. став 4. Закона о раду 
уређено је да општим актом и уговором о раду 
могу да се утврде и други случајеви у којима за-
послени има право на увећану зараду, као што је 
увећање зараде по основу рада у сменама.

То значи да се плаћање сменског рада оба-
вља само ако је то предвиђено општим актом 
или уговором о раду код послодавца. Из тога 
може да се закључи да послодавци имају потпу-
ну слободу да регулишу шта сматрају сменским 
радом и колико ће такав рад плаћати. Све то 
зависи од врсте делатности послодавца, као и 
од договора синдиката и послодаваца при са-
стављању колективног уговора, финансијских 
могућности послодавца, субјективних схватања 
шта је то сменски рад и сл.

3. У случају сезонских радника примењује се 
Закон о поједностављеном радном ангажовању 
на сезонским пословима у одређеним делатно-
стима („Сл. гласник РС” бр. 50/2018). Чланом 7. 
овог закона утврђено је да накнада по часу не 
може бити мања од минималне цене рада утвр-
ђене у складу са законом, која важи на дан ис-
плате.

Минимална сатница сезонског радника, коју 
добија на руке, за 2019. годину износи 155,30 ди-
нара. Висина сатнице (осим минималне) зависи 
од потпуне слободе у преговарању радника и 
послодавца.

Више о ангажовању радника на сезонским 
пословима можете прочитати у чланку „Новина 
у нашој пракси – исплата накнаде за радно анга-
жовање на сезонским пословима”, објављеном 
у броју 5/2019 часописа „Пословни саветник”.

Исплата хранарине спортистима 
аматерима

Питање:
Какав је порески аспект исплате хранарине 

спортистима и да ли се она исплаћује свим ли-
цима, без обзира на то да ли су малолетна или 
пунолетна?

Одговор:
Накнаду за исхрану – хранарину спортистима 

аматерима исплаћују аматерски спортски клу-
бови у складу са Законом о спорту („Сл. гласник 
РС”, бр. 10/2016).

У складу са чланом 17. тог закона, уговором 
о бављењу спортом спортиста такмичар – ама-
тер и спортска организација утврђују, у складу са 
спортским правилима, нарочито: новчану накна-
ду за бављење спортским активностима, новчане 
и друге награде за постигнуте спортске резулта-
те, накнаде трошкова смештаја и исхране за вре-
ме спортских припрема и спортског такмичења, 
накнаду за закључење уговора и накнаду за кори-
шћење лика спортисте.

Опорезивање накнаде за исхрану – хранарине 
врши се у складу са Законом о порезу на доходак 
грађана („Сл. гласник РС”, бр. 24/2001… 95/2018 
– даље: ЗПДГ) и под условима прописаним Пра-
вилником о остваривању права на пореска из-
узимања за примања по основу помоћи због 
уништења или оштећења имовине, организова-
не социјалне и хуманитарне помоћи, стипендија 
и кредита ученика и студената, хранарина спор-
тиста аматера и права на пореско ослобођење за 
примања по основу солидарне помоћи за случај 
болести („Сл. гласник РС”, бр. 31/2001 и 5/2005 – 
даље: Правилник). 

У складу са чланом 9. став 1. тачка 13) ЗПДГ-а, 
не плаћа се порез на доходак грађана на прима-
ња остварена по основу накнаде за исхрану – хра-
нарине коју спортистима аматерима исплаћују 
аматерски спортски клубови, у складу са зако-
ном којим се уређује спорт, у месечном износу 
до 9.784 динара. 

Према члану 9. Правилника, пореско изузи-
мање за примања по основу хранарине спор-
тиста аматера до законом прописаног износа 
може да се оствари: 

1) ако хранарину спортистима аматерима, 
који показују таленат и посебне резултате у 
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спорту, исплаћују аматерски спортски клубо-
ви; 

2) ако је између аматерског спортског клу-
ба и спортисте аматера закључен уговор о 
исплати хранарине у складу са законом којим 
се уређује спорт и правилима спортске орга-
низације. 

Као што се може закључити из цитиране 
одредбе Правилника, један од услова за пореско 
изузимање приликом исплате хранарине јесте да 
је између аматерског спортског клуба и спорти-
сте аматера закључен уговор о исплати хранари-
не у складу са законом којим се уређује спорт и 
правилима спортске организације.

У случају кад спортске организације исплаћу-
ју спортистима аматерима хранарину изнад про-
писаног неопорезивог износа, та примања имају 
порески третман других прихода и опорезују се 
у складу са чланом 85. став 1. тачка 12) ЗПДГа. На 
наведена примања не плаћају се доприноси за 
обавезно социјално осигурање. 

У складу са ставом 12. истог члана ЗПДГ-а, 
„опорезиви приход из става 1. тачка 12) овог чла-
на који физичко лице оствари по основу примања 
из члана 9. овог закона изнад прописаних неопо-
резивих износа, чини разлика између оствареног 
примања и неопорезивог износа, увећана за припа-
дајуће обавезе које се плаћају на терет примаоца 
прихода.
Бруто приход = (износ изнад 9.784 динара) : 0,80.

Поклон непокретности оснивачу – 
физичком лицу

Питање:
Привредно друштво је власник непокретности 

– стана и исти поклања власнику друштва – фи-
зичком лицу. Какав је порески и рачуноводствени 
третман овог поклона власнику друштва?

Одговор:
У случају да се пренос права својине на непо-

кретности без накнаде врши оснивачу друштва, 
који у истом није ангажован по основу рада (не 
остварује зараду), на остварени приход тог фи-
зичког лица обрачунава се и плаћа порез на при-
ходе од капитала у складу са чланом 61. став 1. 
тачка 4) Закона о порезу на доходак грађана 
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/2001… и 113/2017). Стопа 
пореза на приходе од капитала износи 15%.

Мишљење Министарства финансија бр. 430
03297/201104 од 21. 9. 2011. године:

…Такође, уколико се ради о узимању из имо-
вине привредног друштва од стране власника 
привредног друштва (стицање права својине на 
непокретности, чији титулар права својине и 
уједно преносилац је то привредно друштво и 
та непокретност постаје лична имовина осни-
вача), тако остварени приход оснивача привред-
ног друштва у предметном случају предмет је 
опорезивања порезом на приходе од капитала 
сагласно одредбама чл. од 61. до 63. Закона. Када 
физичко лице као оснивач – власник привредног 
друштва, по основу учешћа у добити, односно 
по основу узимања из имовине привредног дру-
штва, остварује примање у неновчаном облику, 
пореску основицу чини опорезиви приход као 
вредност тог примања процењена према упо-
редивој тржишној вредности (члан 63. став 2. 
Закона). Пореску основицу утврђује исплатилац 
(конкретно привредно друштво које је оства-
рило добит која се распоређује) у моменту када 
се давање врши. Порески орган у поступку утвр-
ђивања правилности обрачуна и плаћања пореза 
цени да ли је пореска основица утврђена на на-
чин прописан одредбама Закона. Министарство 
финансија напомиње да Пореска управа, сагласно 
начелу фактицитета, у сваком конкретном слу-
чају утврђује све чињенице које су од значаја за 
опредељење пореског третмана прихода, према 
члану 9. Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији.

Међутим, уколико се пренос права својине на 
непокретности изврши оснивачу који је уједно и 
запослен у друштву, такво давање подлеже опо-
резивању порезом на зараду и плаћању доприно-
са по основу зараде.

Мишљење Министарства финансија бр. 413
00121/201404 од 25. 9. 2015. године:

…Сагласно законским одредбама и наводима 
да се у конкретном случају не врши давање по 
основу учешћа у добити, Министарство финан-
сија сматра да када привредно друштво које 
је власник непокретности (коју је у наведеном 
случају стекло куповином) пренесе без накнаде 
право својине на тој непокретности физичком 

Читајте најновија мишљења
 Министарства финансија на

Прописи.нет
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лицу које је запослено у поменутом привредном 
друштву (послодавац) и истовремено је његов 
оснивач, такво давање привредног друштва – 
послодавца својим запосленима који су уједно 
и његови оснивачи, представља примање физи
чког лица – запосленог по основу чињења, односно 
пружања погодности запосленом, те подлеже 
опорезивању порезом на зараду и плаћању до-
приноса за обавезно социјално осигурање по 
основу зараде.

Посматрано из рачуноводственог угла, књи-
говодствену вредност непокретности и порез на 
приходе од капитала требало би евидентирати 
на терет рачуна 723.

Посматрано из угла пореза на добит, према 
одредби члана 7а став 1. тачка 4) Закона о поре-
зу на добит правних лица („Сл. гласник РС”, бр. 
25/2001… и 95/2018), на терет расхода не призна-
ју се поклони чији је прималац повезано лице из 
члана 59. овог закона. Дакле, књиговодствена 
вредност непокретности која се поклања повеза-
ном лицу – оснивачу који има најмање 25% учешћа 
у капиталу обвезника – не признаје се на терет 
расхода у пореском билансу. Притом, у случају 
књижења преко рачуна 723 свакако нема расхо-
да. По овом основу не постоји обавеза тестирања 
да ли је трансакција у складу са принципом „ван 
дохвата руке”, јер нема расхода.

Из угла пореза на поклон, у складу са чланом 
14. Закона о порезима на имовину („Сл. гласник 
РС”, бр. 26/2001… и 95/2018), порез на поклон 
плаћа се на право својине на непокретности. 
У складу са ставом 3. тог члана, поклоном се, у 
смислу тог закона, сматра и пренос без накнаде 
имовине правног лица. Изузетно, поклоном се не 
сматра пренос без накнаде права на непокрет-
ностима и покретним стварима на који се плаћа 
порез на додату вредност (члан 14. став 4. тачка 
1), који је предмет опорезивања порезом на до-
ходак грађана (члан 14. став 4. тачка 2), односно 
који се укључује у обрачун основице за опорези-
вање порезом на добит правних лица (члан 14. 
став 4. тачка 3).

С обзиром на то да сте у обавези да приликом 
преноса права својине на оснивача обрачунате 
и платите порез на приходе од капитала (ако 
оснивач није запослен у друштву) у складу са За-
коном о порезу на доходак грађана или порез 
на зараде (ако је оснивач запослен у друштву), 
као и у складу са Законом о порезу на доходак 
грађана, порез на поклон се не плаћа.

Путно осигурање предузетника и 
запосленог

Питање:
Предузетник је за себе и једног радника упла-

тио добровољно путно здравствено осигурање 
за 365 дана у износу од 6.304,91 динар годишње 
по особи, с обзиром на чест боравак у иностран-
ству у сврху обављања делатности. Какав трет-
ман има ово осигурање са становишта пореза и 
доприноса?

Одговор:
У складу са ставом 4. члана 174. Закона о 

здравственом осигурању („Сл. гласник РС”, бр. 
25/2019) под добровољним здравственим осигу-
рањем у смислу става 1. овог члана сматра се и 
врста добровољног здравственог осигурања које 
се уговара за случај коришћења здравствене за-
штите осигураника добровољног здравственог 
осигурања за време боравка у иностранству, ако 
се то осигурање пружа као једина услуга у складу 
са законом (путно осигурање).

Поред тога, чланом 13. став 3. Закона о допри-
носима за обавезно социјално осигурање („Сл. 
гласник РС”, бр. 84/2004… 95/2018) одређено је 
да је основица доприноса за запослене и за посло-
давце и износ који представља збир премије за 
добровољно здравствено осигурање коју посло-
давац на терет сопствених средстава плаћа за 
запослене – осигуранике укључене у добровољно 
здравствено осигурање у Републици у складу са 
прописима који уређују добровољно здравствено 
осигурање и пензијског доприноса у добровољни 
пензијски фонд који послодавац на терет соп-
ствених средстава плаћа за запослене – чланове 
добровољног пензијског фонда у складу са пропи-
сима који уређују добровољне пензијске фондове 
и пензијске планове, умањен за износ од 5.872 ди-
нара месечно.

У складу са чланом 14б. став 2. тачка 2) Закона о 
порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС”, бр. 
24/2001… и 113/2017), зарадом се не сматра преми-
ја добровољног здравственог осигурања, односно 
пензијски допринос у добровољни пензијски фонд, 
које послодавац плаћа за запослене – осигурани-
ке, односно чланове добровољног пензијског фон-
да, у складу са посебним прописима који уређују 
наведене области, до износа који је ослобођен од 
плаћања доприноса сагласно закону који уређује 
доприносе за обавезно социјално осигурање.
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Према томе, за плаћену годишњу премију пут-
ног осигурања за запосленог у износу наведеном 
у питању не постоји обавеза обрачуна и плаћања 
доприноса и пореза на доходак грађана.

За предузетника који се определио за испла-
ту личне зараде сматрамо да се примењује иста 
одредба као и у случају запосленог лица за које 
послодавац плаћа наведену премију осигурања.

У случају да се ради о предузетнику који се 
није определио за исплату личне зараде, уз прет-
поставку да се ради о осигурању плаћеном у вези 
са обављањем делатности (како смо разумели из 
питања), плаћена премија путног осигурања за 
њега књижи се на трошкове осигурања у складу 
са Правилником о Контном оквиру и садржини 
рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, 
задруге у предузетнике. 

Са аспекта Закона о порезу на добит правних 
лица и утврђивања основице за опорезивање 
прихода од самосталне делатности, ради се о 
порески признатом расходу јер је реч о расходи-
ма који су настали у циљу обављања делатности 
предузетника. 

У вези са тим наводимо и Мишљење Мини-
старства финансија бр. 4130000330/200604 од 
17. 11. 2006. године:

Према члану 43. Правилника о контном окви-
ру и садржини рачуна у контном оквиру за пре-
дузећа, задруге и предузетнике („Сл. гласник РС”, 
бр. 53/04, 11/05 и 51/05), на рачуну 552 – Трошкови 
премија осигурања, исказују се трошкови премија 
осигурања (осигурање основних средстава, зали-
ха, робе у транспорту, од одговорности према 
трећим лицима, колективно осигурање запосле-
них од последица несрећних случајева и сл.), осим 
премија по основу живота запослених.

Законом о порезу на добит предузећа („Сл. 
гласник РС”, бр. 25/01… 84/04, у даљем тексту: 
Закон) нису ограничени трошкови премија оси-
гурања, односно у пореском билансу не врши се 
корекција ових расхода у односу на висину тих 
расхода исказану у билансу успеха.

С тим у вези, уколико су трошкови премија 
осигурања исказани у билансу успеха у складу с 
прописима о рачуноводству и ревизији и међу-
народним рачуноводственим стандардима, од-
носно међународним стандардима финансијског 
извештавања (премије осигурања, осим премија 
по основу осигурања живота запослених), ови 
расходи признају се у пореском билансу обвезника 
без ограничења.

Уколико се ради о премијама које се плаћају за 
уговоре о осигурању живота, где је осигураник по-
јединачно физичко лице запослено код обвезника, 
сматрамо да се у смислу Закона, а имајући у виду 
и прописе о рачуноводству и ревизији, трошкови 
таквог осигурања не могу сматрати расходима у 
сврху обављања пословне делатности, односно 
да се у складу са чланом 7а тачка 8) Закона не при-
знају у пореском билансу.

Напомињемо да је приходе које оствари у 
оквиру обављања својих пословних активности 
обвезник дужан да евидентира у својим послов-
ним књигама, у складу са законском, професионал-
ном (међународни рачуноводствени стандарди, 
односно међународни стандарди финансијског 
извештавања) и интерном регулативом (општи 
акти), односно укључује их у биланс успеха и исти 
подлежу опорезивању у складу са Законом.

Пријава на социјално осигурање 
предузетника који има заснован радни 
однос у иностранству

Питање:
Држављанин Србије који је запослен у Аустри-

ји регистровао се као предузетник у Републици 
Србији. Да ли се врши пријава на социјално осигу-
рање у Србији, с обзиром на то да је у радном од-
носу у Аустрији (земљи са којом Реп. Србија има 
склопљен споразум о социјалном осигурању)? 

Одговор:
Имајући у виду да постоји закључен Споразум 

између Републике Србије и Републике Аустрије 
о социјалној сигурности („Сл. гласник РС – Међу-
народни уговори”, бр. 2/2012 – даље: Споразум), 
приликом давања одговора на постављено пита-
ње треба имати у виду и одредбе истог. 

Саставни део Споразума представљају и 
одредбе о правним прописима који се примењу-
ју (чл. 6–9. Споразума). 

Чланом 6. Споразума прописано је да се оба-
веза осигурања одређује према правним пропи-
сима оне државе уговорнице на чијој територији 
лице обавља посао и у случају када се пребива-
лиште запосленог или седиште послодавца нала-
зи на територији друге државе уговорнице, ако 
одредбама чл. 7. и 8. овог споразума није друга-
чије одређено. Наведена одредба Споразума у 
складу је са принципом територијалног важења 
прописа, што значи да ће се примењивати пропи-
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си оне земље на чијој територији се рад обавља. 
Међутим, од наведеног принципа постоје изузе-
ци, који су прописани, између осталог, и одред-
бама члана 7. истог споразума. 

У складу са чланом 7, ако предузеће са седи-
штем на територији једне државе уговорнице 
пошаље запосленог на територију друге државе 
уговорнице, на њега се до краја 24. календарског 
месеца, након његовог одласка, и даље примењу-
ју правни прописи прве државе уговорнице, као 
да је још увек запослен на њеној територији.

Такође, у складу са чланом 9. Споразума про-
писано је да на заједнички захтев запосленог и 
његовог послодавца надлежни органи држава 
уговорница споразумно могу да договоре изу-
зетке од чл. 6. до 8. овог споразума, при чему мо-
рају узети у обзир врсту и околности запослења. 

У складу са изнетим, уколико је лице у Ау-
стрији већ осигурано по основу запослења, оно 
и даље остаје социјално осигурано у Аустрији у 
периоду од 24 месеца. Након овог периода по-
стојала би обавеза пријаве на социјално осигу-
рање у Србији, као и обавеза плаћања доприноса 
за обавезно социјално осигурање. 

При свему томе потребно је истаћи да се спо-
разуми у области социјалног осигурања заснива-
ју на принципу непреклапања стажа осигурања, 
а практична последица примене овог принципа 
је да, ако је осигураник навршио периоде оси-
гурања према правним прописима обе државе 
уговорнице, приликом остваривања права из 
социјалног осигурања периоди осигурања се 
сабирају, под условом да се не односе на исти 
период. У којој мери и како се узимају у обзир 
периоди осигурања одређује се према правним 
прописима државе уговорнице у којој је осигу-
раник навршио те периоде осигурања, уколико 
овим споразумом није другачије прописано. Зна-
чи, циљ је управо да се избегне обавеза плаћање 
доприноса за лице на које се споразум примењује 
у обе земље за исти период осигурања. Уколико 
би лице истовремено имало статус осигураника 
у обе државе и плаћало доприносе у обе државе, 
приликом утврђивања права из социјалног оси-
гурања надлежни носиоци осигурања не би узи-
мали у обзир доприносе плаћене у обе државе, 
већ би у међусобној комуникацији одредили који 
стаж ће узети у обзир. 

Доказ (потврда, исправа) о својству обаве-
зно осигураног лица на пензијско и инвалидско 
осигурање прибавља се од надлежног носиоца 

обавезног социјалног осигурања, односно др-
жаве.

У вези са тим је и Министарство финансија у 
Мишљењу бр. 011-00-80/2017-07 од 3. 3. 2017, из-
међу осталог, навело и следеће: Према томе, 
нерезидент који је обавезно осигуран по основу 
радног односа у Републици Француској, нема оба-
везу плаћања доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање по основу обављања пољопривредне 
делатности.

Иначе, у складу са чланом 6. Закона о допри-
носима за обавезно социјално осигурање („Сл. 
гласник РС”, бр. 84/2004… 95/2018), домаћи 
држављанин запослен у иностранству код ино-
страног послодавца јесте осигураник у смислу 
одредби овог закон, ако за то време није обаве-
зно осигуран код страног носиоца осигурања или 
ако права из обавезног социјалног осигурања по 
прописима те државе не може да оствари или ко-
ристи ван њене територије.

(Не)постојање обавезе плаћања 
доприноса за обавезно социјално 
осигурање за оснивача привредног 
друштва који је уједно запослен у 
другом друштву

Питање:
Оснивач и власник предузећа запослен је у 

другом (јавном) предузећу и по том основу пла-
ћа све доприносе. Законски заступник – дирек-
тор у његовом предузећу је друго лице, које је на 
платном списку. Да ли он, као власник и оснивач, 
плаћа доприносе за ПИО по основу статуса осни-
вача друштва?

Одговор:
Оснивач привредног друштва који у њему не 

ради у смислу одредаба члана 12. став 1. т. 2) и 
З) Закона о пензијском и инвалидском осигу-
рању („Сл. гласник РС”, бр. 34/2003… и 46/2019 
– Одлука УС РС) нема својство осигураника само-
сталних делатности у смислу наведене одредбе 
Закона, при чему се подразумева да у привред-
ном друштву постоји лице које је у радном односу 
или се бави пословима заступања тог привредног 
друштва, односно овлашћено је за пословођење.

У складу са наведеним сматрамо да лице у 
вези са којим је постављено питање није обвезник 
доприноса за обавезно социјално осигурање.
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 У вези са тим достављамо и Мишљење Мини-
старства финансија бр. 43000119/201704 од 30. 
3. 2017. године:

Имајући у виду наведене одредбе закона и 
мишљење 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 ње-
гових оснивача, односно чланова на основу упи-
са у регистар надлежног суда, као и обављање 
пословодствених овлашћења и послова упра-
вљања у складу са законом којим се уређује по-
ложај привредних друштава) у смислу одредбе 
члана 12. став 1. тачка 2) Закона о пензијском 
и инвалидском осигурању и не остварује нак-
наду (уговорену накнаду) у смислу тачке З) тог 
члана закона, и који нема својство осигураника 
самосталних делатности у смислу наведених 
одредаба тог закона, при чему се подразумева 
да у привредном друштву постоји лице које је у 
радном односу или се бави пословима заступа-
ња тог привредног друштва, односно овлашће-
но је за пословођење, сматрамо да у том случају 
оснивач није обвезник доприноса за обавезно 
социјално осигурање. Сагласно томе, привредно 
друштво у том случају нема обавезу да за осни-
вача, односно члана привредног друштва обра-
чунава и плаћа доприносе 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 
другог послодаваца) обрачунава се и плаћа само 
допринос за обавезно пензијско и инвалидско оси-
гурање најмање на најнижу месечну основицу из 
члана 37. Закона. Доприносе за оснивача, односно 
члана привредног друштва обрачунава и плаћа 
привредно друштво чији је члан (чл. 23. и 53. За-
кона).

Обавеза исказивања топлог оброка 
на платној листи ако је послодавац 
обезбедио исхрану

Питање:
Послодавац обезбеђује запосленима исхрану 

у радничкој кухињи, која је организована у скло-
пу градилишта. Да ли радницима треба исказати 
топли оброк у платној листи или нема потребе за 
тим, с обзиром на то да је храна обезбеђена?

Одговор:
У складу са чланом 3. став 1. тачка 7) Правилни-

ка о садржају обрачуна зараде, односно накнаде 
зараде („Сл. гласник РС”, бр. 90/2014 и 44/2018 – 
други пропис), обрачун зараде садржи и износ 
накнаде трошкова који имају карактер зараде 
(нпр. топли оброк, регрес и др.). Дакле, висину 
накнаде трошкова за исхрану неопходно је изра-
зити у новцу и приказати у обрачуну зараде, чак и 
ако је послодавац обезбедио исхрану у току рада 
на неки други начин.

У вези са тим мишљење је дало и Министар-
ство за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања, Сектор за рад, бр. 01100964/201502 од 
12. 2. 2016. године:

…Напомињемо да је од 29. 7. 2014. године, у при-
мени измењена одредба члана 118. став 1. тачка 
5) Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13 и 75/14) којом је утврђено да запослени 
има право на накнаду трошкова у складу са оп-
штим актом и уговором о раду за исхрану у току 
рада, ако послодавац ово право није обезбедио на 
други начин. 

У случају када је послодавац обезбедио ис-
храну у току рада на неки други начин, дужан је 
да висину накнаде трошкова за исхрану у току 
рада изрази у новцу (члан 118. став 2. наведеног 
закона).

Новчана помоћ за лечење оснивача

Питање:
Један од оснивача наше фирме који је био за-

послен у својој фирми, а у пензији је већ пар годи-
на, треба да иде на лечење у иностранство:
1. Да ли фирма може да плати трошкове лечења?
2. Уколико може, да ли на те трошкове треба да 
се плате неки порези и доприноси?
3. Шта је од документације потребно да фирма 
има? 
4. Да ли су то порески признати трошкови?
5. Да ли те трошкове фирма плаћа директно 
здравственој установи и морају да гласе на фир-
му или се физичком лицу уплаћују средства на ра-
чун и он доноси рачуне те здравствене установе 
који су на његово име ради правдања фирме?

Одговори:
1. Да, може. У складу са чланом 9. став 1. тачка 

28) Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гла-
сник РС”, бр. 24/2001… и 113/2017 – даље: ЗПДГ) 
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не плаћа се порез на доходак грађана на примања 
остварена по основу новчане помоћи физичким 
лицима која нису у радном односу код даваоца, 
која служи за лечење у земљи или иностранству, у 
висини стварних трошкова лечења, документо-
вано рачунима здравствене установе која је ле-
чење извршила, као и документовани трошкови 
превоза и смештаја за потребе лечења тог лица.

Према томе, ова одредба односи се на испла-
те новчане помоћи за лечење физичким лицима 
која нису ни на који начин радно ангажована код 
исплатиоца или су ангажована на основу неког 
од уговора за рад ван радног односа (уговора о 
привременим и повременим пословима, угово-
ра о делу, ауторског уговора, допунском раду, 
стручном оспособљавању – усавршавању, уго-
вора о правима и обавезама директора), а може 
да се примени и на осниваче – чланове друштва 
који нису уговором о раду засновали радни од-
нос у друштву.

2. Што се доприноса за обавезно социјално 
осигурање тиче, за исплате које се врше у скла-
ду са одредбом члана 9. став 1. тачка 28) ЗПДГ-а 
не постоји обавеза плаћања доприноса. Наиме, 
када се ове исплате врше лицима која нису ни 
на који начин радно ангажована код исплатиоца, 
наведена лица не могу се сматрати лицима која 
остварују уговорену накнаду за рад, а самим тим 
исплата која им се врши не може да представља 
основицу за плаћање доприноса.

3. и 5. Поред свега, наведено пореско изузи-
мање односно ослобођење требало би да буде 
ближе уређено подзаконским актом, како је про-
писано чланом 9. став 2. ЗПДГ-а. Међутим, мини-
стар није ближе уредио ово пореско ослобођење, 
што значи да се оно за сада остварује искључиво 
под условима предвиђеним одредбама Закона. 

С обзиром на непостојање директније ин-
струкције у вези са применом правила о доку-
ментовању наведених трошкова, сматрамо да 
се треба водити општим правилима и нормама. 
Суштина је да се стварни трошкови документу-
ју рачуном, признаницом или другим докумен-
том који је доказ о извршеном плаћању. Такође, 
здравствена установа може да изда предрачун 
на име правног лица, по основу кога ће оно извр-
шити директно плаћање установи, или може да 
изда рачун на име правног лица, по коме ће оно 
извршити директно плаћање установи. У сваком 
случају, уколико плаћате трошкове директно 
здравственој установи – документ гласи на прав-

но лице, а уколико физичком лицу исплаћујете (на 
његов рачун) трошкове лечења, основ за исплату 
треба да буде рачун на његово име. Свакако да 
као основ за исплату није прихватљив нпр. рецепт 
или извештај лекара са постављеном дијагнозом.

4. Посматрано из угла Закона о порезу на до-
бит правних лица („Сл. гласник РС”, бр. 25/2001… 
и 95/2018), наведени расходи не признају се у 
пореском билансу, независно од тога да ли се 
уплата врши на рачун физичког лица или се ди-
ректно на рачун здравствене установе уплаћује 
новчана помоћ за конкретно физичко лице. Ради 
се о расходима који нису настали у сврху обавља-
ња пословне делатности, у складу са чланом 7а. 
став 1. тачка 8) Закона о порезу на добит правних 
лица. Корекција у пореском билансу врши се на 
редном броју 14 обрасца ПБ 1.

Носилац пољопривредног газдинства 
који заснива радни однос код неког 
другог послодавца

Питање: 
Да ли носилац пољопривредног газдинства, 

социјално осигуран по том основу, може да ступи 
у радни однос у другој фирми, а да као носилац 
пољопривредног газдинства плаћа доприносе из 
другог основа?

Одговор:
Не постоје законске препреке да лице које 

је пољопривредник истовремено буде запосле-
но код другог послодавца. Што се тиче пријаве 
на обавезно социјално осигурање и обрачуна и 
плаћања доприноса за обавезно социјално оси-
гурање, лице ће бити приоритетно осигурано по 
основу запослења. Од тренутка пријаве у ЦРОСО 
као запосленог престаје обавеза плаћања допри-
носа за обавезно социјално осигурање (свих – 
ПИО, здравство, незапосленост). Изузетак је ако 
се ради о носиоцу пољопривредног газдинства 
који је регистрован као предузетник пољопри-
вредник и води књиге у складу са чланом 32. став 
3. Закона о порезу на доходак грађана, који је у 
обавези да плаћа само допринос за ПИО иако је, 
паралелно са обављањем делатности предузет-
ника пољопривредника који води књиге, и у рад-
ном односу код неког другог послодавца.

Објашњење:
Закон о раду уређује која лица могу да заснују 

радни однос. Овим законом није забрањено за-
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пошљавање особе које је истовремено пољопри-
вредник.

Чињеница да је одређено лице истовремено 
запослено лице и пољопривредник пре свега се 
одражава на пријаву на обавезно социјално оси-
гурање и обрачун и плаћање доприноса за обаве-
зно социјално осигурање. У складу са чланом 10. 
став 1. Закона о пензијском и инвалидском осигу-
рању („Сл. гласник РС”, бр. 34/2003… и 46/2019) 
и запослена лица и пољопривредници предста-
вљају категорије обавезно социјално осигура-
них лица – запослени по основу радног односа 
(осигураник запослени), а пољопривредници по 
основу бављења пољопривредном делатношћу 
(осигураник пољопривредник).

Чланом 13. истог закона прописано је да су 
осигураници пољопривредници лица која се 
баве пољопривредном делатношћу као носи-
оци пољопривредног домаћинства, чланови 
пољопривредног домаћинства, носиоци поро-
дичног пољопривредног газдинства, чланови 
породи чног пољопривредног газдинства, чла-
нови мешовитог домаћинства, ако нису осигу-
раници запослени, осигураници самосталних 
делатности, корисници пензије или нису на 
школовању. 

Са аспекта постављеног питања важна је 
одредба става 2. члана 10. Закона о пензијском 
и инвалидском осигурању:

Ако лице истовремено испуњава услове за 
осигурање по више основа из става 1. овог члана, 
основ осигурања одређује се на тај начин што 
постојање основа осигурања по претходној та
чки искључује основ осигурања из наредне тачке.

Пошто су као основи осигурања наведени: 1) 
запослени (даље: осигураник запослени); 2) лица 
која самостално обављају делатност (даље: оси-
гураник самосталних делатности); 3) пољопри-
вредници (даље: осигураник пољопривредник), 
лице које има својство запосленог, односно пре-
дузетника, није обавезно осигурано по основу 
обављања пољопривредне делатности будући 
да је обавезно осигурано по основу запослења, 
односно обављања самосталне делатности. 

Одредбама члана 12. став 1. Закона о допри-
носима за обавезно социјално осигурање („Сл. 
гласник РС”, бр. 84/2004… и 113/2017) прописано 
је да, када осигураник остварује приходе по више 
различитих основа (радни однос, самостална 
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. Овде се ради о начелу да се допринос 
за пензијско и инвалидско осигурање плаћа из 
свих извора прихода, за разлику од доприноса 
за здравство и незапосленост, који се плаћају 
само на приход остварен по основу обављања 
оне делатности на основу које је лице обавезно 
осигурано. 

Међутим, ставом 2. истог члана изричи-
то је прописано да обавеза обрачунавања и 
плаћања доприноса за обавезно пензијско и 
инвалидско осигурање по основу запослења, 
односно по основу самосталне делатности ис-
кључује обавезу плаћања доприноса по осно-
ву пољопривредне делатности. 

Значи, између радног односа и пољопривред-
ника предност има радни однос. То значи да ће се 
у бази података обавезног социјалног осигурања 
„видети” само пријава коју лице има као запо-
слени, а не и пријава на обавезно социјално оси-
гурање пољопривредника. Уколико је лице прво 
било пријављено у систем као пољопривредник, 
а затим се запослило, у тренутку пријаве на оба-
везно осигурање по основу уговора о раду биће 
одјављено са осигурања као пољопривредник на 
дан који претходи дану пријаве. На пример, лице 
заснива радни однос 1. 2. 2019. године. Приликом 
пријаве у систему се региструје пријава запосле-
ног на дан 1. 2. 2019. и одјава пољопривредника 
на дан 31. 1. 2019. године. Међутим, уколико лице 
раскине радни однос или радни однос престане 
из било код разлога, послодавац ће одјавити за-
посленог закључно са даном престанка радног 
односа. Од наредног дана приоритетни основ 
поново постаје пољопривредна делатност лица, 
па је потребно да се оно (самостално/самоини-
цијативно) пријави као пољопривредник у базу 
података обавезног социјалног осигурања.

Што се тиче носиоца пољопривредног газдин-
ства који је регистрован као предузетник пољо-
привредник и води књиге, ситуација је нешто 
другачија. Одредбама члана 12. став 1. Закона о 
доприносима за обавезно социјално осигурање 
прописано је да, када осигураник остварује при-
ходе по више различитих основа (радни однос, 
самостална делатност, уговори и др.), допринос 
за обавезно пензијско и инвалидско осигурање 
обрачунава се и плаћа по свим тим основима до 
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износа највише годишње основице доприноса, у 
складу са овим законом. Овде се ради о начелу 
да се допринос за пензијско и инвалидско осигу-
рање плаћа из свих извора прихода, за разлику 
од доприноса за здравство и незапосленост, који 
се плаћају само на приход остварен по основу 
обављања оне делатности на основу које је лице 
обавезно осигурано. 

У овом случају послодавац ће плаћати:
● порез на зараду и
● доприносе за обавезно социјално осигурање:

– ПИО допринос,
– допринос за здравствено осигурање,
– допринос за осигурање у случају незапосле-

ности.
Предузетник који је истовремено запослен 

код другог послодавца плаћаће:
● порез на зараду (само ако се определио за ис-
плату личне зараде) и 
● доприносе за обавезно социјално осигурање: 
ПИО допринос.

Исплата бонуса породиљи – изнад 
највише основице

Питање:
Да ли послодавац који запосленој која је на 

породиљском боловању сваког месеца жели 
да исплати бонус може да искористи доприно-
се који ће бити плаћени по решењу од стране 
општинске/градске управе, јер поменути бонус 
прелази преко максималне основице за обрачун 
доприноса?

Одговор:
У ситуацији када послодавац исплаћује бонус 

запосленом, а с обзиром на то да је бонус зарада 
у смислу члана 105. Закона о раду, износ бонуса 
треба везати за исплаћену зараду том запосле-
ном као исплату другог дела те зараде. 

У случају да је исплаћена зарада мања од нај-
више основице доприноса, а да је укупна зарада 
(исплаћена плус бонус) већа од највише основи-
це за плаћање доприноса, послодавац треба да 
изврши обрачун као да се зарада за тај месец ис-
плаћује у два дела. 

Ако је зарада уговорена у нето износу, тада 
треба нето износ исплаћене зараде сабрати са 
нето износом бонуса, што представља укупну 
нето зараду за тај месец, а затим тај износ треба 
прерачунати на бруто по формули:

Бруто зарада = [(Нето зарада + 0,199 × важећа 
највиша основица доприноса) - (15.300 × 10%)] ÷ 
0,90.

Највиша основица доприноса за 2019. годи-
ну износи 341.725,00 динара, а доприноси обра-
чунати по стопи од 19,9% на ту основицу износе 
68.003,27 динара.

Нето највиша основица доприноса износи 
241.079,22 динара.

Дакле, на све обрачунате нето зараде преко 
241.079,22 динара (за пуно радно време) осно-
вица доприноса је бруто највиша основица од 
341.725,00 динара.

На овако добијени бруто износ зараде са бо-
нусом треба обрачунати порез и доприносе, па 
од тог обрачунатог износа умањити плаћени по-
рез и доприносе, а разлику уплатити. 

Наведено се аналогно примењује и приликом 
исплате бонуса запосленој која је на породиљ-
ском боловању.

Добровољно плаћање доприноса за 
време посебне неге детета

Питање:
Предузетница-паушалац која је доприносе 

плаћала на најнижу основицу доприноса, након 
истека породиљског одсуства у јуну ове године 
отвара боловање ради посебне неге детета јер 
дете има неизлечиву болест. За посебну негу 
детета држава јој, по решењу, уплаћује нето нак-
наду на лични рачун у износу 26.969 динара. Да 
ли јој треба обрачунати доприносе на овај нето 
износ који прима (у том случају за доприносе 
треба да одвоји 21.073) или на најнижу основицу? 
Предузетница је привремено одјавила обављање 
делатности још приликом одласка на породиљ-
ско одсуство.

Одговор:
Чланом 65б Закона о доприносима за обаве-

зно социјално осигурање („Сл. гласник РС”, бр. 
84/2004… и 113/2017) уређено је да се за преду-
зетника који остварује остале накнаде по основу 
рођења и неге детета и посебне неге детета, у 
складу са законом којим се уређује финансијска 
подршка породици са децом, не плаћају допри-
носи за обавезно социјално осигурање по том 
основу за време остваривања права на поменуту 
накнаду. Ипак, за предузетника који наставља да 
обавља предузетничку делатност за време оства-
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ривања права на остале накнаде основицу до-
приноса чини лична зарада, односно опорезива 
добит, односно паушално утврђени приход, док 
је обвезник плаћања доприноса за време оства-
ривања права на остале накнаде предузетник.

Ако предузетница одлучи да за време оства-
ривања права на остале накнаде региструје пре-
кид обављања делатности, за време тог прекида 
нема обавезу плаћања пореза на приходе од 
самосталне делатности, као и доприноса, с тим 
да може да настави плаћање доприноса и у пе-
риоду у којем не обавља делатност, у складу са 
чланом 50. Закона о доприносима за обавезно 
социјално осигурање. У погледу плаћања допри-
носа за обавезно социјално осигурање указујемо 
на одредбу члана 50. став 1. Закона о доприноси-
ма, према којој предузетнику који прекине оба-
вљање делатности у складу са законом обавеза 
плаћања доприноса мирује у периоду у којем не 
обавља делатност. Међутим, одредбом става 2. 
истог члана Закона о доприносима прописано је 
да обвезник може да настави плаћање доприно-
са и у периоду у којем не обавља делатност.

Кад обвезник наставља да плаћа доприносе 
за време привременог прекида обављања де-
латности, сам бира основицу на коју ће плаћати 

доприносе, с тим што она не може да буде нижа 
од Законом прописане најниже основице за пла-
ћање доприноса. 

За предузетнице које настављају да обављају 
делатност за време остваривања права на остале 
накнаде, основицу доприноса чини лична зарада, 
односно опорезива добит, односно паушално 
утврђени приход, а не износ накнаде. У датом 
случају то је паушално утврђени приход.

Дакле, предузетнице које су привремено пре-
кинуле обављање делатности за време оства-
ривања права на остале накнаде имају прекид 
у осигурању јер држава за време остваривања 
права на поменуту накнаду не плаћа доприносе 
за обавезно социјално осигурање по наведеном 
основу. Ако не желе да имају прекид у осигура-
њу, могу да искористе одредбу члана 50. став 
2. Закона о доприносима, према којој предузет-
ник који прекине обављање делатности (ако то 
жели) може да настави плаћање доприноса и у 
периоду у којем не обавља делатност. Да би се 
искористила ова законска могућност, треба да се 
поднесе одговарајућа пореска пријава (ППДГ-1С 
или ППДГ-1Р) са основом за пријаву – ознака 18 
(наставак плаћања доприноса у периоду прекида 
обављања самосталне делатности). П С

КАЛКУЛАТОР  КАМАТА
у оквиру електронског издања ИНГ-ПРО  ПРОПИСИ.НЕТ 

Осим обрачуна затезне камате у динарима или у некој од страних валута (евро, долар, швајцарски франак), 
уз помоћ нашег калкулатора претплатници могу да врше и обрачун камате за неблаговремено плаћене јавне 
приходе и за неблаговремено плаћени царински дуг и казну у царинском поступку, затим обрачун камате по 
есконтној/референтној стопи Народне банке Србије и по референтној стопи Европске централне банке (ЕЦБ), као 
и обрачун камате по пресудама/одлукама Европског суда за људска права. Поред наведених, ту је и обрачун уз 
помоћ индекса потрошачких цена, а поред свих ових дефинисаних каматних стопа које ми ажурирамо, постоји и 
опција Моје каматне стопе, помоћу које сваки корисник може да дефинише каматне стопе како би прилагодио 
обрачун камата сопственим потребама.

Обрачуне камата претплатници могу да сачувају у оквиру базе, а могу и да врше промене на рачуну, односно 
да евидентирају нова задужења и отплате, уз могућност да бирају да ли ће се делимична отплата дуга прво оду-
зимати од камате или од главнице.

Калкулатор врши обрачуне камата пропорционалном или конформном методом. Поред ових, постоји и је-
динствена мешовита метода (за затезну камату до 2. 3. 2001. примењује се конформна метода, а од 3. 3. 2001. 
пропорционална), која омогућава јединствен обрачун камате за период пре и после тог периода. Сходно томе, по 
истом принципу функционише и обрачун камате на неблаговремено плаћене јавне приходе, на неблаговремено 
плаћен царински дуг и неблаговремено плаћену казну у царинском поступку (до 31. 12. 2012. конформна, од 1. 1. 
2013. пропорционална метода).

Збирни обрачун камата омогућава обрачун дуга по више различитих фактура (рачуна), по принципу: један 
поверилац, један дужник, више новчаних потраживања и износ укупног дуга по свим тим различитим основама.

За претплату и друге информације пишите нам на: office@ingpro.rs или нас позовите на: 011/2836-820, 2836-821, 2836-822.
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Дипл. екон. Маја Јовановић, виши буџетски инспектор у Министарству финансија

Анализа преломне тачке
У овом тексту представљен је финансијски симулациони модел у Microsoft 
Excel-у који се користи у пословном одлучивању и анализи преломне тачке рен-
табилности. Предност моделирања у табеларном програму јесте његова широка 
распрострањеност на пословним рачунарима, велики број уграђених функција 
и модула за анализу података и извештавање, једноставна и ефикасна анализа 
сценарија путем тренутне промена свих променљивих захваљујући функцији 
уланчавања ћелија, једноставно коришћење, краће време израде модела, до-
датне погодности као што је ВБА и доступност add-in програма. Преломна тачка 
(break-even point) представља тачку у којој се не остварује ни профит ни губитак 
у скупу пословних трансакција, као и тачку у којој су укупни трошкови изједна-
чени са укупним приходима (праг рентабилности). 

Увод

Тип одлучивања који је предмет разматрања 
у овом тексту заснован је на праћењу трошкова 
како би се утврдило који су трошкови релевант-
ни за одлуке. Пословни резултат посматра се 
као нето вредносни исход свесног комбиновања 
елемената пословног резултата од стране упра-
вљачке структуре предузећа у датом општем 
економском амбијенту. У основне елементе по-
словног резултата сврставају се приходи, одно-
сно учинак у улози позитивне компоненте, као и 
расходи, односно трошкови као негативни ток 
вредности. 

Релевантни трошкови и приходи су они који 
се мењају као последица одлуке. Опортунитетни 
трошак представља се као изгубљена потенци-
јална корист која би се добила од најбољег одба-
ченог правца активности. Маргинални трошак је 
трошак једне додатне јединице. 

Када се утврђују релевантни трошкови и при-
ходи, могу да се примене следећи принципи: 
● прошли (неповратни) трошкови нису релевант-
ни, 
● фиксни трошкови нису релевантни, 
● будући трошкови и приходи јесу релевантни 
ако би варирали при доношењу различитих одлу-
ка, 
● обрачун трошкова у сврхе доношења послов-
них одлука није идентичан признавању трошкова 
у финансијском рачуноводству, 

● опортунитетни трошкови могу бити важни за 
доношење одлука, 
● нефинансијски фактори могу играти значајну 
улогу у одлучивању, нарочито ако компанија има 
и друге циљеве осим остваривања профита. 

Управљање пословним резултатом претпоста-
вља: 
● пажљиву cost-benefit анализу у поступку доно-
шења појединачних одлука и 
● пажљиво интегрално периодично планирање 
и контролу, као нужне инструменте управљања.

Анализа трошак – приход – добит

Пословно одлучивање на бази података упра-
вљачког рачуноводства углавном се заснива на 
праћењу односа трошкова, прихода и добити. Је-
дан од основних алата за планирање који користе 
менаџери и финансијски аналитичари јесте ана-
лиза трошак – приход – добит (тзв. ЦВП анали-
за), која подразумева утврђивање тзв. преломне 
тачке. 

Преломна тачка одређеног обрачунског пе-
риода дефинише се као онај обим реализације 
при којем је износ прихода једнак збиру фиксних 
трошкова тог обрачунског периода и варијабил-
них трошкова узрокованих насталим приходима. 
На том обиму реализације добит је једнака нули. 
Према томе, преломна тачка (break-even point) 
јесте тачка у којој се не остварује ни профит ни 
губитак у скупу пословних трансакција и предста-
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вља тачку у којој су укупни трошкови изједначе-
ни са укупним приходима (праг рентабилности). 

Преломна тачка може да се изрази и као 
обим активности на ком се изједначавају кон-
трибуциони резултат и фиксни трошкови, 
односно нето резултат је једнак нули. Притом 
се контрибуциони резултат односи на износ 
који остаје након што се варијабилни тро-
шкови одузму од прихода од продаје. Ако је 
контрибуциони резултат позитиван износ (кон-
трибуциони добитак), онда доприноси подми-
ривању фиксних трошкова пословања. Једном 
када се заради довољан контрибуциони доби-
так да би се покрили сви фиксни трошкови, 
било која сума која преостане приписује се 
нето профиту. 

У овој врсти анализе потребно је добро разу-
мети односе између нивоа пословне активности 
и различитих типова трошкова и профитабилно-
сти. Анализа интеракције тих фактора позната 
је као анализа ЦВП (cost-volume-profit analysis), 
односно анализа „трошак – обим продаје – про-
фит”. 
Слика 1: Графикон преломне тачке рентабилно-
сти

Претпоставка од које се полази је да су фиксни 
трошкови они трошкови који остају на истом ни-
воу без обзира на обим активности, док се вари-
јабилни трошкови постепено повећавају како се 
повећава обим активности. Када се они прикажу 
заједно на графикону, добија се илустровани ре-
зултат као на слици 1. Горња коса линија предста-
вља укупне трошкове. Када је активност на нули 
(тј. када нема ни производње ни продаје), једини 
трошкови који настају су фиксни трошкови (то је 
разлог зашто крива укупних трошкова почиње 

високо на вертикалној оси). Како се повећава ак-
тивност, повећавају се и укупни трошкови. Када 
на овај график додамо још једну криву, која пред-
ставља приход од продаје, добијамо графикон 
рентабилности, који нам даје корисне информа-
ције о активностима предузећа. Тачка у којој се 
крива укупних прихода сече са кривом укупних 
трошкова јесте преломна тачка. 

Контрибуциони добитак
Контрибуциони добитак може да се израчуна 

по јединици, а такође може да буде приказан као 
укупан (број продатих јединица x контрибуциони 
добитак по јединици).

Контрибуциони добитак по јединици = 
продајна цена по јединици  варијабилни 

трошкови по јединици

Контрибуциони добитак по јединици доприно-
си подмиривању фиксних трошкова пословања. 
После преломне тачке контрибуциони добитак 
доприноси нето профиту фирме. Дакле, прелом-
на тачка се јавља када је приход од продаје једнак 
укупним трошковима или када је контрибуциони 
добитак једнак фиксним трошковима.

Преломна тачка изражена као количина 
продатих јединица

За обрачун броја јединица продаје које су по-
требне да се постигне преломна тачка користи 
се формула:

Преломна тачка у јединицама = фиксни трошкови / 
контрибуциони добитак по јединици

Циљани профит

Преломна тачка изражена у броју јединица 
или вредности од продаје обезбеђује менаџмен-
ту вредне информације. Међутим, менаџери ће 
можда желети да знају колико ће јединица мора-
ти да продају да би остварили циљани профит. За 
то се примењује обрачун циљане продаје у једи-
ницама по маргиналним трошковима, што је ло-
гичан продужетак преломне тачке. Једном када 
се оствари довољан контрибуциони добитак да 
се покрију сви фиксни трошкови, било који прео-
стали износ доприноси стварању нето профита. 

Циљана продаја у јединицама= фискни 
трошкови+циљани профитконтрибуциони добитак 

по јединици
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Маргина сигурности

Маргина сигурности је прекорачење плани-
ране или стварне продаје након преломне та-
чке и показује за колико процената предузеће 
сме да смањи обим активности а да не уђе у 
зону губитка.

Маргина сигурности (%) = ПОП-ПТ / ПОП,
при чему је:
ПОП – планирани приход обрачунског периода, а
ПТ – обим пословања при којем се достиже пре-
ломна тачка.

Могуће је израчунати и број радних дана који 
је потребан за достизање преломне тачке, одно-
сно дан у обрачунском периоду у којем ће она 
бити достигнута.

Дан достизања преломне тачке = ПТ ×365 дана / ПОП

Из наведених дефиниција преломне тачке 
може се закључити да се она: 
1. увек утврђује за одређени временски период и 
2. може се исказивати у количинској јединици 
мере (као обим продаје) или вредносној једини-
ци мере (као износ прихода).

ЦВП анализа и анализа преломне 
тачке у Microsoft Excel-u

Анализа осетљивости истражује на који начин 
промене у улазним величинама (нпр. промена 
цене или варијабилног трошка) утичу на проме-
не излазних величина (нпр. износ профита). За-
хваљујући бројним функцијама у Excel-у је могуће 
једноставно извршити анализу осетљивости у 
односу на један или више улазних параметара. 
Уколико би неко желео да одреди вредност ула-
зне променљиве за коју ће излазна променљива 
постићи одређену вредност, користиће Goal Seek 
(нпр. ако жели да утврди обим продаје при ко-

јем остварује циљани профит). Уколико жели да 
одреди комбинацију улаза који оптимизују (мак-
симизирају или минимизирају) излаз, користиће 
Solver.

Дефинисање проблема:
Предузеће XY производи производ А, чија је 

продајна цена 1.000 евра. Варијабилни трошко-
ви по комаду производа износе 600 евра, док су 
фиксни трошкови обрачунског периода 10.000 
евра. Планирани годишњи обим продаје је 50 ко-
мада производа А. Потребно је:
● утврдити преломну тачку у еврима, преломну 
тачку у комадима, дане достизања преломне та-
чке и стопу маргине сигурности; 
● приказати утицај резултата на добит;
● израчунати колико јединица треба да буде про-
дато да би се достигао њихов жељени профит од 
15.000 евра;
● показати ефекат промене:

i. цена навише и наниже за 10% све до нивоа 
минималне цене у износу од 100 евра и максимал-
не у износу од 2000 евра,

ii. варијабилних трошкова по јединици на-
више и наниже за 10% све до нивоа минималног 
износа варијабилних трошкова у износу од 1.200 
евра и максималног у износу од 24.000 евра,

iii. фиксних трошкова навише и наниже за 10% 
све до нивоа минималног износа 1.000 евра и 
максималног у износу од 20.000 евра,

iv. обима производње навише и наниже за 
10% и то од обима производње 5 комада до мак-
сималног производног капацитета производње, 
односно обима производње од 100 комада;
● показати ефекат комбиноване промене цене и 
варијабилних трошкова по јединици (као у прет-
ходном примеру) на износ зараде по јединици и 
обим производње потребан за постизање пре-
ломне тачке.

На слици 2 приказан је део Excel датотеке са 
унетим улазним подацима.

Слика 2: Приказ модела у Excel-у са улазним подацима
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Стратегија решавања:
а) Прво се уносе формуле за израчунавање 

укупних варијабилних трошкова, контрибуцио-
ног добитка и нето добитка и зараде по акцији, 
а након тога формуле за стопу варијабилних тро-
шкова и контрибуционог добитка. На основу до-
бијених података израчунава се преломна тачка 
(количински и вредносно), као и број дана који је 
потребан за достизање преломне тачке и стопу 
маргине сигурности.

б) Затим се приказује утицај добијених резул-
тата на добит.

в) Након тога, употребом функције Goal Seek 
израчунава се колико јединица треба да буде 
продато да би се достигао жељени профит. 

г) Ефекти промене једне од улазних варијабли 
биће приказани употребом једнодимензионалне 
табеле података, која омогућава да се варира 
вредност једног параметра у моделу.

д) Ефекат промене две улазне варијабле на 
излазни резултат биће приказан помоћу дводи-
мензионалне табеле.

Први корак (а)
Да би се утврдила вредносна и количинска преломна тачка, дани достизања преломне тачке и 

стопа маргине сигурности, потребно је да се у поља од Д10 до Д21 унесу формуле како је приказано 
на слици 3.

Слика 3: Попуњавање радног дела модела

Потребан приход за остварење неутралног финансијског резултата износи 25.000 евра. Овај при-
ход се остварује реализацијом 25 комада производа у периоду од 182 дана.

Други корак (б)

Да би био показан утицај добијених резултата на добит, потребно је да се у поља од Е22 до Е26 унесу 
формуле како је приказано на слици 4.
Слика 4: Утицај резултата на добит
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Ако би се обим производње смањио за 50%, предузеће XY имало би резултат од нула евра, тј. 
приходи од продаје били би мањи за 25.000 евра (50.000€ × 50%) и било би произведено 25 комада 
производа мање.

Трећи корак (в)
Задатком је захтевано да се израчуна колико јединица треба да буде продато да би се достигао 

жељени профит предузећа од 15.000 евра. За решавање овог проблема биће коришћена функција Goal 
Seek, која омогућава да се одреди вредност улазне варијабле (вредност која се мења) за коју нека 
дефинисана варијабла (ћелија) постиже жељену вредност.

У дијалог прозору Goal Seek (Data/What-if Analysis/Goal Seek) поставља се да је жељена вредност за 
Д15 = 15.000, а да се променљива вредност налази у ћелији Д7 (Планирани обим реализације), као што 
је приказано на слици 5.

Слика 5: Постављање услова у дијалог прозору Goal Seek-a

Уз помоћ Goal Seek функције добијен је одговор на питање који је то број јединица које треба да буду 
продате да би се остварио профит у износу од 15.000 €. Потребно је продати 63 јединице производа 
А да би се остварио жељени профит.

Четврти корак (г)
Прво је потребно приказати ефекат промене цена навише и наниже за 10%, све до нивоа 

минималне цене у износу од 100 евра и максималне у износу од 2000 евра
Користи се једнодимензионална табела података (дата табле) помоћу које се одређује на који 

начин промена продајне цене утиче на ниво преломне тачке и пословног резултата.
Прво је потребно унети могуће вредности за продајну цену у поља Г4:Г25, као што је приказано на 

слици 6.

У наредном кораку се у ћелије опсега Х3:П3 позива на ћелије у којима су унете формуле за вредно-
сти променљивих за које се утврђује како ефекат промене продајне цена утиче на њихову вредност, 
као што је приказано на слици 7.
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Слика 6: Једнодимензионална табела – унос могућих вредности продајне цене

Слика 7: Једнодимензионална табела – унос формула које ће се користити

Затим се селектују ћелије у опсегу Г3:М23 и из главног менија изабере се Data/Whatif Analysis/Data 
Table. Појавиће се Data Table дијалог поље (слика 8). У поље Column input cell унети: $D$3 (продајна 
цена).

Прорачун генерише резултат приказан на слици 8. Ради лакшег прегледа и анализе података могуће 
је користити опцију условног форматирања (Home/Conditional Formatting/Manage Rules). Прво правило 
проверава испуњеност услова да је вредност ћелије једнака 0, а ако је услов испуњен, ћелија ће бити 
обојена у жуто. Друго правило проверава испуњеност услова да је вредност ћелије мања од 0, а ако 
је услов испуњен, ћелија ће бити обојена у розе, а вредност исписана црвеним словима.
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Слика 8: Једнодимензионална табела – дијалог поље

Добијене резултате могуће је представити у виду графика (Insert/Charts/Scatter) као на слици 9.

Слика 9: График утицаја промене продајне цене на ниво ПТР

Анализом добијених резултата може да се закључи да, ако желимо да предузеће оствари позити-
ван пословни резултат, продајна цена мора бити већа од 800 евра. Наиме, при продајној цени од 800 
евра предузеће послује са нулом. Даље, уколико почетну продајну цену, која је износила 1.000 евра, 
снизимо за 20%, ниво преломне тачке се повећава и износи 50 комада. Свако снижавање цене у износу 
вишем од 20% води предузеће у зону губитка. Повећање продајне цене позитивно утиче на пословни 
резултат и спушта ниво преломне тачке на нижи ниво, односно при вишој продајној цени предузеће 
брже достиже ниво преломне тачке рентабилитета и улази у зону добитка.

Да би био показан ефекат промене варијабилних и фиксних трошкова и обима производње, по-
требно је користити исту технику која је приказана у претходном примеру промене продајне цене. 
У наставку ће, да би се избегло понављање, бити приказане само кључне разлике у поставци и ана-
лизирани резултати добијени применом једнодимензионалне табеле.

Потребно је приказати ефекат промене варијабилних трошкова по јединици навише и наниже 
за 10%, све до нивоа минималног износа варијабилних трошкова у износу од 1.200 евра и максималног 
у износу од 24.000 евра

Да би се утврдили ефекти промене варијабилних трошкова, прво се уносе могуће вредности за 
варијабилне трошкове у прву колону, а формула за израчунавање варијабли чију промену пратимо у 
први ред, као што је приказано на слици 10.
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Слика 10: Једнодимензионална табела – унос могућих вредности варијабилних трошкова и дијалог бокс

Понављањем претходно описаног поступка за постављање једнодимензионалне табеле добија се 
резултат приказан у слици 11.

Слика 11: Једнодимензионална табела података – ефекат промене варијабилних трошкова
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Анализом добијених резултата може да се закључи да, уколико предузеће има могућност да сма-
њи варијабилне трошкове, то изазива позитивне ефекте на пословни резултат, предузеће достиже 
преломну тачку при мањем обиму производње и послује у зони добитка. Међутим, уколико дође до 
повећања варијабилних трошкова, предузеће ће брзо ући у зону губитка, односно преломну тачку 
достиже при вишем обиму производње и потребно му је дуже време да оствари позитиван пословни 
резултат. Наиме, уколико дође до изолованог повећања варијабилних трошкова за више од 30%, без 
промена других варијабли, предузеће ће ући у зону губитка.

Из примера се види да није могуће утврдити егзактну вредност варијабилних трошкова при којој 
предузеће достиже преломну тачку, нити је познат износ обима продаје на нивоу преломне тачке, па 
је самим тим непознато на ком нивоу варијабилних трошкова, односно на ком обиму производње, ако 
се настави са повећањем варијабилних трошкова, предузеће улази у зону губитка (на слици 11 види се 
да је преломна тачка у распону између 45 и 63 продатих комада, као и да је повећање варијабилних 
трошкова у распону од 30% до 40%). Ако се жели утврдити тачна вредност варијабилних трошкова 
на нивоу преломне тачке, поново се користи функција Goal Seek: постављена ћелија (Set cell) је $D$15 
(износ нето добитка), а мења се ћелија $D$5 (By changing cell) – износ варијабилних трошкова по једи-
ници. Добија се резултат: уколико се варијабилни трошкови по јединици повећају и износе више од 
800 €, предузеће ће ући у зону губитка. Преломна тачка је у овом случају произведених 50 комада. 

Потребно је приказати ефекат промене фиксних трошкова навише и наниже за 10%, све до нивоа 
минималног износа од 1.000 евра, односно максималног у износу од 20.000 евра

Да би се утврдио утицај фиксних трошкова, треба поновити поступак постављања једнодимен-
зионалне табеле, с том разликом што ће у прву колону бити постављене могуће вредности фиксних 
трошкова, а улазна вредност је поље Д13. 

Слика 12: Једнодимензионална табела података – дијалог прозор
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Слика 13: Ефекат промене фиксних трошкова на ПТР

Смањивање фиксних трошкова позитивно утиче на пословни резултат тако да се смањује број дана 
неопходан за постизање преломне тачке. Уколико би се фиксни трошкови повећали за 100%, предузеће 
би достигло преломну тачку и свако наредно повећање водило би га у зону губитка.

Потребно је приказати ефекат промене обима производње навише и наниже за 10% и то од обима 
производње 5 комада до максималног производног капацитета производње, односно обима прои-
зводње од 100 комада

Понављањем претходног поступка, уз промену улазних варијабли које се односе на обим прои-
зводње, добија се резултат приказан на слици 14.

Слика 14: Ефекат промене обима производње на ПТР
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Анализом добијених резултата може да се закључи да, уколико се повећава обим пословања, расте 
и пословни резултат. Међутим, смањење обима производње преко 50% предузеће води у зону губитка. 
Ако се обим производње смањи за 50%, предузеће ће пословати на нули.

Потребно је показати ефекат комбиноване промене цене и варијабилних трошкова по јединици, 
као у претходном примеру, на износ зараде по јединици и обим производње потребан за постизање 
преломне тачке

Да би се утврдило како промена две улазне варијабле утиче на излазне променљиве, потребно је 
користити дводимензионалну табелу података. У том случају вредности за две улазне променљиве 
уносе се у први ред и у прву колону дводимензионалне табеле. Излазну формулу потребно је унети у 
ћелију која се налази у пресеку прве колоне и првог реда табеле (горњи леви угао табеле).

Ради лакшег прорачуна користи се Excel-ова опција именовања области, као што је приказано на 
слици 15.

Слика 15: Именоване области

Поступак је потребно поновити за сва поља у којима су излазне формуле. Напомена: Excel не до-
звољава да се користе ознаке Ц (column) или Р (row), па је потребно додати неки знак (на пример _) 
уколико се нека област именује овим словима.

При наредном кораку уносе се могуће вредности два улазна параметара у прву колону и први ред, 
док се у пресек колона уноси = Зј, као што приказује слика 16.

Наредни корак подразумева да се селектује опсег Х9:Р29 и бира опција Data/What-if Analysis/Data 
table. Појавиће се дијалог бокс који треба попунити као што је приказано на слици 17.
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Слика 16: Дводимензионална табела – унос улазних параметара и формуле

Слика 17: Дводимензионална табела – дијалог бокс
Добијени резултати приказани 

су на слици 16.
Уколико су варијабилни тро-

шкови по јединици 300 евра, при 
продајној цени од 500 евра преду-
зеће послује са нулом, односно на-
лази се на преломној тачки. Свако 
пропорционално повећање цене и 
варијабилних трошкова води пре-
дузеће у зону добитка. На слици 16 
види се да за цену од 2.000 евра и 
варијабилне трошкове у износу од 
300 евра предузеће максимизира 
зараду по јединици. За овај про-
рачун коришћена је функција МАX 
која проналази максималну вред-
ност у селектованом опсегу.

Закључак

Имајући у виду да су у тексту дате детаљне инструкције за израду финансијског модела, надамо 
се да ће сва заинтересована лица која учествују у процесу одлучивања или као доносиоци одлуке или 
финансијски аналитичари на основу овог текста моћи самостално да креирају дати финансијски модел, 
који ће им олакшати свакодневне одлуке. Међутим, иако је анализа обрачуна по маргиналним тро-
шковима заснована на анализи преломне тачке корисна у доношењу одлука, да би била коришћена, 
неопходно је да корисник модела разуме класификацију трошкова на варијабилне и фиксне трошкове. 
Такође, важно је бити свестан чињенице да постоје трошкови и приходи релевантни за одлучивање 
и они који то нису, као и да на одлуке могу да утичу и нефинансијски фактори и став предузећа према 
ризику и неизвесности. Осим тога, појединци не доносе увек потпуно рационалне одлуке, а у многим 
ситуацијама немају на располагању ни савршене информације, па стога треба бити опрезан и свестан 
шире слике и контекста у којем се одлуке доносе. П С
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Мр Жељко Албанезе

Контрола оствареног пословног 
резултата у првих девет месеци 
2019. године
Наша привредна друштва немају законску обавезу да састављају деветомесе-
чни периодични обрачун. Међутим, корисно је за овај период извршити кон-
тролу оствареног пословног резултата из више разлога. Прво, деветомесечни 
обрачун умногоме може да укаже на предстојеће годишње резултате и, друго, 
овај резултат представља реалну основу за послове у вези са израдом плана 
пословања за 2020. годину.

Утврђивање планских величина за 
период јануар–септембар

Производно привредно друштво, чији ће по-
даци бити анализирани у овом тексту, почетком 
године усвојило је основне планске величине 
које се односе на обим производње, приход и 
добитак од производње. Ове величине усвојене 
су на нивоу целе године, па их треба свести на 
период јануар–септембар и тако утврдити план 
за првих девет месеци ове године. У зависности 
од динамике производње, то може да се ради на 
два начина:

1) У случају равномерне годишње динамике, 
план за девет месеци утврђује се на основу ра-
чунице:

План I–IX =
План I–XII

x 9
12

2) Ако привредно друштво има одређену ди-
намику у зависности од периода године, што је 
најчешћи случај, план за девет месеци израчуна-
ва се непосредно сабирањем планова свих до-
садашњих месеци или планова досадашња три 
квартала, или пак, уколико је план задат за целу 
годину, према следећем примеру:

План I–IX = (План I–VI) + (План VII–XII x 50%)

У овом случају план није динамички разбијен 
на месеце, а изразита је динамика пословања у 
току године, па план јануар–септембар може 
бити постављен као збир плана за јануар–јун и 
половине плана за јул–децембар, уколико то од-
говара стварној динамици производње. 

У сваком случају, циљ је поставити одговара-
јући упоредни податак за планске величине ради 
адекватности њиховог упоређивања са изврше-
њем.

Под претпоставком да је план за првих девет 
месеци једнак износу девет дванаестина годи-
шњег плана, обим производње, приход и добитак 
били би следећи: 

ОПИС
Обим 

производње 
(Qp)

Приход (Pp) Добитак (Dp)

План за 2019. 5.400 ком. 648.000 дин. 59.250 дин.

План I–IX 4.050 ком. 486.000 дин. 44.440 дин.

На основу ових података могу се поставити 
одређени плански показатељи: 
● просечно планирана цена по комаду: 486.000 
дин. ÷ 4.050 ком. = 120 динара/комаду;
● планирани расходи: 486.000 дин. - 44.440 дин. 
= 441.560 динара;
● планирана економичност: 486.000 дин. ÷ 
441.560 дин. = 1,10 динара;
● учешће добитка у приходу: 44.440 дин. ÷ 
486.000 дин. = 9,1%.

На овај начин утврђене су планске величине 
за период јануар–септембар, које се упоређују са 
остварењем за исти период.

Часопис
„ПОСЛОВНИ САВЕТНИК”
препоручите и другима!
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Остварење за период јануар–
септембар и поређење са планом

За период јануар–септембар привредно дру-
штво остварило је следеће износе за посматране 
величине пословања:

Обим производње (Qi) Приход (Pi) Добитак (Di)

3.750 ком. 412.500 дин. 48.000 дин.

Из остварених резултата одмах могу да се 
утврде следећи показатељи:
● просечно остварена цена по комаду: 412.500 
дин. ÷ 3.750 ком. = 110 динара;
● остварени пословни расходи: 412.500 дин. - 
48.000 дин. = 364.500 динара;
● остварена економичност: 412.500 дин. ÷ 
364.500 дин. = 1,13 динара;
● учешће добитка у приходу: 48.000 дин. ÷ 
412.500 дин. = 11,6%.

Пошто су на овај начин изведени основни по-
казатељи у остварењу резултата за период јану-
ар–септембар, ради извођења даљих закључака 
могу се поредити план и остварење за девет ме-
сеци:

Опис Обим 
производње Приход Добитак

План I–IX 4.050 ком. 486.000 дин. 44.440 дин.

Остварење I–IX 3.750 ком. 412.500 дин. 48.000 дин.

Индекс 
извршења плана 92,59 84,88 108,01

Одступање од 
плана -300 ком. -73.500 дин. +3.560 дин.

Главна карактеристика поређења плана и 
извршења огледа се у чињеници да привредно 
друштво није остварило планирану производњу 
и планирани приход, али и да је пребачен план 

добитка. Наведено указује на то да је дошло до 
рационализације у домену трошкова, због чега је 
и, поред пада прихода, дошло до пораста добит-
ка, као разлике прихода и расхода. 

Пад прихода је последица не само пада фи-
зичког обима производње (план 4.050 комада, а 
остварење 3.750 комада), него и пада просечне 
продајне цене (план 120 динара, а остварење 110 
динара). 

Утицај обима производње и цена на 
приходе

У примеру је установљено да план прихода 
није остварен. Наиме, он је за период јануар–сеп-
тембар за 73.500 динара мањи од плана (изврше-
ње 412.500 дин., а план 486.000 дин.). На тај пад 
утицало је смањење продајне цене и смањење 
обима производње, што је потребно квантифи-
ковати.

Утицај смањења обима производње (обеле-
жава се са Uq) израчунава се путем формуле:

Uq = Pp x k - Pp, где је:

Pp – планирани приход, а k – коефицијент изврше-
ња плана обима производње.

Утицај смањења обима производње у примеру 
износи:

Uq = 486.000 x 0,9259 - 486.000 = -36.013 динара.

Утицај пада продајне цене (обележава се са 
Uc) на пад прихода израчунава се путем формуле:

Uc = Pi - Pp x k, где је:

Pi – остварени приход за период јануар–септем-
бар.

Утицај пада продајне цене у примеру износи:

Uc = 412.500 - 486.000 x 0,9259 = -37.487 динара

3
ДЕЦЕНИЈЕ
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Дакле, на пад прихода скоро једнако су утица-
ли пад обима производње и пад продајне цене. 
Наиме, на подбачај плана прихода од 73.500 ди-
нара утицао је пад обима производње са 36.013 
динара и пад цена у односу на план са 37.487 ди-
нара (36.013 + 37.487 = 73.500 дин.). 

На овај начин идентификовани су ближи узро-
ци због којих је план прихода подбацио у девет 
месеци. Према истој методи било би испитано 
да ли је утицало повећање прихода или повећа-
ње обима и цена. Зато је овај модел утврђивања 
утицаја обима производње и цена на приходе 
универзалан за све видове кретања ова три еле-
мента.

Утицај на однос планског и оствареног 
добитка

Иако је констатован пад обима, цена и прихо-
да у посматраном привредном друштву, добитак 
који је остварен за девет месеци јесте изнад пла-
на за поменути период. Пошто је добитак једнак 
разлици прихода и расхода, а евидентан је пад 
прихода, могуће је закључити да је раст добитка 
у односу на план последица смањења трошкова 
пословања. До каквих се односа дошло између 
планираних и остварених трошкова у привред-
ном друштву и утицаја тих промена на остварени 
добитак, утврђује се на основу формуле за мере-
ње динамике планских трошкова (што се обеле-
жава са Ut – утицај трошкова):

Ut = Di - Dp - Uq - Uc, где је:

Di и Dp остварени и планирани добитак, Uq – ути-
цај обима, а Uc – утицај цена. 

Утицај трошкова у примеру износи:

Ut = 48.000 - 44.440 - (-36.013) - (-37.487) = 77.060 
динара.

Остварени трошкови мањи су од планираних 
за 77.060 динара, па је јасно да су они пресудно 
утицали на повећање економичности, на повећа-
ње износа добитка и показатеља учешћа добит-
ка у приходу. Детаљнијом анализом може да се 
утврди да је смањење обима производње праће-
но нижим трошковима материјала, али и зарада, 
пошто је један део радника послат на плаћено 

одсуство. И други трошкови држани су под кон-
тролом, тако да је укупна економија и коришће-
ње средстава повећано. У наредној табели могу 
се навести квантитативно сви утицаји који су до 
сада изведени на добитак:

Утицај смањене производње -36.013 дин.

Утицај снижене продајне цене -37.487 дин.

Утицај снижених трошкова +77.060 дин.

Одступање добитка од плана због 
свих наведених утицаја: + 3.560 дин.

Према томе, привредно друштво је повећало 
остварени добитак у односу на план за 3.560 ди-
нара (48.000 уместо планираних 44.440 динара), 
на шта су негативно утицали пад производње и 
цена, а позитивно смањење трошкова. Повећање 
добитка, дакле, настаје због већег пада трошко-
ва у односу на пад прихода.

Последњи преглед утицаја три фактора на до-
битак може да се посматра у разним варијанта-
ма: да ли би се остварио добитак да трошкови 
нису смањени или да цене нису смањене, или да 
је производња остала на планираном обиму. На 
пример, шта би се догодило са добитком да тро-
шкови нису смањени види се из следећег прегле-
да: 

Утицај смањене производње -36.013 дин.

Утицај снижене продајне цене -37.487 дин.

Утицај снижених трошкова 0

Да није дошло до смањења трошкова, 
одступање од планираног добитка 
износило би: -73.500 дин.

На сличан начин може да се испита какав би 
био резултат да су цене остале на планираном 
нивоу (добитак би био већи и износио би 77.060 
- 36.013 = 41.047 динара) или да је обим производ-
ње остварен у нивоу плана са истим смањењем 
цена и трошкова итд.

Ово су неке од метода испитивања квалитета 
оствареног пословног резултата за период јану-
ар–септембар ове године, које могу корисно да 
послуже не само за објашњење тенденција у том 
резултату, већ и као припрема за постављање 
планских циљева у наредној години. П С
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Изводи из актуелних мишљења 
Министарства финансија

РАЧУНОВОДСТВО
● Рачуноводствени отпис потраживања од купца 
из иностранства

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
● Испорука опреме за видео-надзор са уград-
њом сматра се прометом добара из области гра-
ђевинарства
● На уговоре који се не сматрају уговором о до-
нацији у смислу члана 24. став 1. тачка 16а) Закона 
о ПДВ-у, не може се применити ослобођење од 
ПДВ-а прописано том одредбом
● Модуларни контејнери за смештај запослених 
на градилишту – с аспекта ПДВ-а и пореза на имо-
вину
● Обвезник ПДВ-а издаје рачун лицу коме врши 
промет, независно од тога које лице ће извршити 
плаћање
● У основицу за обрачун ПДВ-а за увоз нафтних 
деривата урачунава се накнада за унапређење 
енергетске ефикасности
● Услови за ослобођење од ПДВ-а код првог пре-
носа права располагања на објекту који се налази 
у слободној зони
● У основицу за обрачун ПДВ-а за промет енер-
гије односно енергената урачунава се накнада за 
унапређење енергетске ефикасности

ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА
● Нова улагања у основна средства, извршена у 
периоду трајања пореског ослобођења, исказују 
се у обрасцу СУ
● Исказивање података на редном броју 4 об-
расца СУ о основним средствима за која се не 
остварује право на подстицај (нпр. путнички ау-
томобил), у случају обвезника који је обављао 
делатност пре почетка периода улагања
● Приход који је остварило нерезидентно правно 
лице, као стечајни поверилац, у поступку нами-
рења потраживања из стечајне масе резидентног 
правног лица

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА
● Опорезивање зараде нерезидента коју оства-
рује од иностраног послодавца, а упућен је на рад 
у Србију
● Опорезивање зараде коју резидент Србије 
оствари из радног односа у Катару
● Обавеза плаћања пореза на доходак грађана 
приликом исплате награде
● Рачунање периода од најмање десет година 
власништва над уделом у привредном друштву 
као услова за остваривање права на пореско из-
узимање
● Накнада за коришћење личног имена физичког 
лица
● Примање запосленог по основу коришћења 
синдикалних средстава сакупљених са рачуна по-
слодавца представља примање запосленог које 
има третман зараде

ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ
● Основица пореза на имовину за непокретност 
за коју је пореска обавеза настала по основу суд-
ске одлуке
● Ослобођење од пореза на пренос апсолутних 
права не може да се оствари по основу куповине 
другог стана
● Услови за примену ослобођења од пореза на 
имовину за објекте који су намењени и користе 
се искључиво за примарну пољопривредну про-
изводњу
● Утврђивање основице пореза на имовину за 
кућу за становање обвезника који не води по-
словне књиге
● Разврставање рибњака за сврху утврђивања 
основице пореза на имовину

ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ
● Трансакције по основу премија осигурања и 
преноса по основу животних осигурања између 
резидената и између резидената и нерезидената 
у Републици могу се вршити и у девизама
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Рачуноводство

Мишљење Министарства финансија  
бр. 01100495/201916 од 19. 8. 2019. године

Рачуноводствени отпис потраживања од купца 
из иностранства

Одредбама члана 16. став 8. Правилника о 
Контном оквиру и садржини рачуна у Контном 
оквиру за привредна друштва, задруге и пре-
дузетнике („Службени гласник РС”, број 95/14 – 
даље: Правилник), прописано је да се на рачуну 
205 – Купци у иностранству, исказују потражива-
ња од страних лица по основу извоза робе и услу-
га у иностранству у корист одговарајућих рачуна 
прихода (групе 60 и 61). На овом рачуну извозни-
ци евидентирају и потраживања из иностранства 
на основу извоза у своје име за туђи рачун, у ко-
рист рачуна 441 – Обавезе по основу извоза за туђ 
рачун и рачуна 442 – Обавезе по основу комисионе 
и консигнационе продаје.

Одредбама члана 46. став 9. Правилника про-
писано је да се на рачуну 576 – Расходи по основу 
директних отписа потраживања, исказују рас-
ходи по основу директних отписа потраживања 
чија је ненаплативост документована.

На рачунима групе 58 – Расходи по основу 
обезвређења имовине које се вреднује по фер 
вредности кроз Биланс успеха, исказују се не-
гативни ефекти вредносних усклађивања нема-
теријалних улагања, некретнина, постројења, 
опреме и биолошких средстава, дугорочних и 
краткорочних финансијских пласмана, залиха, 
хартија од вредности и потраживања у складу са 
МРС 36 и другим релевантним МРС и рачуновод-
ственом политиком према називима рачуна ове 
групе. На аналитичком рачуну 585 – Обезвређе-
ње потраживања и краткорочних финансијских 
пласмана исказују се расходи по основу обезвре-
ђења потраживања (рачуни група 20, 21 и 22) и 
краткорочних финансијских пласмана (рачуни 
групе 23).

Имајући у виду горенаведено, а како је изве-
сно да пружалац услуга (резидент) не може на-
платити потраживање од купца из иностранства 
у складу са издатим (евидентираним) рачуном 
(садржи услуге које нису пружене), мишљења 
смо да са рачуноводственог становишта нема 
сметњи да резидент у својим пословним књига-
ма изврши отпис предметног потраживања са-
гласно одредбама Правилника и по том основу 
искаже одговарајући расход у Билансу успеха.

Желели бисмо на крају да поново истакнемо 
да је за истинито и поштено приказивање финан-
сијског положаја и успешности пословања правног 
лица прописана колективна одговорност (закон-
ског заступника, органа управљања, надзорног ор-
гана и лица које саставља финансијске извештаје), 
док је крајња одговорност ревизора да потврди, 
односно изрази мишљење о усклађености тих фи-
нансијских извештаја са одговарајућом рачуно-
водственом регулативом (нпр. МСФИ).

Порез на додату вредност

Мишљење Министарства финансија  
бр. 4130055/201904 од 14. 8. 2019. године

Испорука опреме за видеонадзор са уградњом 
сматра се прометом добара из области 

грађевинарства
За промет добара и услуга из области гра-

ђевинарства који обвезник ПДВ врши другом 
обвезнику ПДВ, односно лицу из члана 9. став 1. 
Закона о порезу на додату вредност („Службени 
гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 
61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 83/15 
и 108/16 – у даљем тексту: Закон), обавезу обрачу-
навања и плаћања ПДВ има обвезник ПДВ – при-
малац добара и услуга као порески дужник из 
члана 10. став 2. тачка 3) Закона. Правилником о 
утврђивању добара и услуга из области грађеви-
нарства за сврху одређивања пореског дужника 
за порез на додату вредност („Службени гласник 
РС”, број 86/15 – у даљем тексту: Правилник) бли-
же се уређује шта се, у смислу члана 10. став 2. 
тачка 3) Закона, сматра добрима и услугама из 
области грађевинарства.

Према томе, прометом добара из области 
грађевинарства, у смислу члана 10. став 2. тачка 
3) Закона, као активност из групе 43.21 – Поста-
вљање електричних инсталација Класификаци-
је делатности, која је наведена у члану 2. став 1. 
тачка 11) Правилника, сматра се испорука опреме 
за све врсте система техничке заштите за чије је 
функционисање потребна искључиво електри чна 
инсталација, као што је, у конкретном случају, 
опрема за видеонадзор са уградњом, односно 
монтажом.

Испорука наведених добара без уградње не 
сматра се прометом добара из области грађеви-
нарства у смислу члана 10. став 2. тачка 3) Закона.

Према томе, како за промет добара и услуга из 
области грађевинарства који обвезник ПДВ врши 
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другом обвезнику ПДВ, односно лицу из члана 9. 
став 1. Закона, обвезник ПДВ – испоручилац до-
бара није порески дужник, рачун за тај промет, 
између осталог, треба да садржи и напомену о 
одредби Закона на основу које ПДВ није обрачу-
нат, а која може да гласи: „ПДВ није обрачунат у 
складу са чланом 10. став 2. тачка 3) Закона”.

Напомињемо да, у конкретном случају, на 
порески третман предметног промета није од 
утицаја да ли промет врши обвезник ПДВ – пре-
дузетник или обвезник ПДВ – друштво са ограни-
ченом одговорношћу.

Мишљење Министарства финансија  
бр. 01100604/201904 од 14. 8. 2019. године

На уговоре који се не сматрају уговором 
о донацији у смислу члана 24. став 1. тачка 

16а) Закона о ПДВу, не може се применити 
ослобођење од ПДВа прописано том 

одредбом
Одредбом члана 24. став 1. тачка 16а) Закона 

о порезу на додату вредност („Службени гла-
сник РС”, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 61/07, 
93/12, 108/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 83/15, 108/16, 
113/17 и 30/18 – у даљем тексту: Закон) прописа-
но је пореско ослобођење са правом на одби-
так претходног пореза, тј. да се ПДВ не плаћа на 
промет добара и услуга који се врши у складу са 
уговорима о донацији закљученим са државном 
заједницом Србија и Црна Гора, односно Репу-
бликом, ако је тим уговором предвиђено да се 
из добијених новчаних средстава неће плаћати 
трошкови пореза, у делу који се финансира до-
бијеним новчаним средствима осим ако ратифи-
кованим међународним уговором није друкчије 
предвиђено.

Међутим, када се, у оквиру реализације Про-
јекта „Техничко путничка станица (ТПС) Земун 
– Фаза 2” финансираног средствима зајма Европ-
ске банке за обнову и развој (у даљем тексту: 
ЕБРД) на основу Уговора о зајму између Акцио-
нарског друштва за железнички превоз путника 
„СРБИЈА ВОЗ” а. д и ЕБРД за који је Република 
Србија гарант (оперативни број зајма: 48405), 
врши промет консултантских услуга који се фи-
нансира средствима донације ЕБРД у складу са 
Уговором о гранту закљученим између „СРБИЈА 
ВОЗ” и ЕБРД (број: Ц41495/8218/45106), ПДВ се 
обрачунава и плаћа у складу са Законом, имајући 
у виду да се наведени уговор не сматра уговором 
из члана 24. став 1. тачка 16а) Закона.

Мишљење Министарства финансија  
бр. 01100623/201904 од 12. 8. 2019. године

Модуларни контејнери за смештај запослених 
на градилишту – с аспекта ПДВа и пореза на 

имовину
1. Са аспекта Закона о порезу на додату вред-

ност
Одредбама члана 3. Закона о порезу на дода-

ту вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 
86/04 – исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 
– др. закон, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17 и 30/18, у 
даљем тексту: ЗПДВ) прописано је да су предмет 
опорезивања ПДВ испорука добара и пружање 
услуга (у даљем тексту: промет добара и услуга) 
које порески обвезник изврши у Републици уз 
накнаду, у оквиру обављања делатности, као и 
увоз добара у Републику.

Промет услуга, у смислу овог закона, су сви 
послови и радње у оквиру обављања делатности 
који нису промет добара из члана 4. овог закона 
(члан 5. став 1. ЗПДВ).

Са прометом услуга уз накнаду изједначава се 
пружање услуга које порески обвезник изврши 
без накнаде за личне потребе оснивача, власни-
ка, запослених или других лица, односно друго 
пружање услуга без накнаде у непословне сврхе 
пореског обвезника (члан 5. став 4. тачка 2) ЗПДВ).

Одредбом члана 5. став 1. Правилника о утвр-
ђивању шта се сматра узимањем и употребом 
добара, другим прометом добара и пружањем 
услуга, без накнаде, о утврђивању уобичајених 
количина пословних узорака, рекламним мате-
ријалом и другим поклонима мање вредности 
(„Службени гласник РС”, бр. 118/12 – у даљем тек-
сту: Правилник) прописано је да се пружањем 
услуга, у смислу члана 5. став 4. тачка 2) Закона, 
сматра пружање услуга без накнаде које порески 
обвезник изврши:
1) за личне потребе оснивача, власника, запосле-
них или других лица;
2) у непословне сврхе пореског обвезника.
Пружањем услуга из става 1. тачка 2) овог члана 
сматра се пружање услуга које се не врши у циљу 
повећања прихода, односно смањења расхода 
пореског обвезника (став 2. истог члана Правил-
ника).

Сагласно одредби члана 27. ЗПДВ, претходни 
порез је износ ПДВ обрачунат у претходној фази 
промета добара и услуга, односно плаћен при 
увозу добара, а који обвезник може да одбије 
од ПДВ који дугује.
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Према одредбама члана 28. став 1. ЗПДВ, пра-
во на одбитак претходног пореза обвезник може 
да оствари ако добра набављена у Републици 
или из увоза, укључујући и набавку опреме, као 
и објеката за вршење делатности и економски 
дељивих целина у оквиру тих објеката (у даљем 
тексту: објекти за вршење делатности), односно 
примљене услуге, користи или ће их користити за 
промет добара и услуга:
1) који је опорезив ПДВ;
2) за који у складу са чланом 24. овог закона по-
стоји ослобођење од плаћања ПДВ;
3) који је извршен у иностранству, ако би за тај 
промет постојало право на одбитак претходног 
пореза да је извршен у Републици.

Право на одбитак претходног пореза, у складу 
са одредбама члана 28. став 2. ЗПДВ, обвезник 
може да оствари ако поседује:
1) рачун издат од стране другог обвезника у про-
мету о износу претходног пореза, у складу са 
овим законом;
2) или документ о извршеном увозу добара у ко-
јем је исказан ПДВ и документ којим се потврђује 
да је исказани ПДВ плаћен приликом увоза.

Одредбама става 3. истог члана ЗПДВ прописа-
но је да у пореском периоду у којем су испуњени 
услови из ст. 1. и 2. овог члана обвезник може да 
одбије претходни порез од дугованог ПДВ, и то:
1) обрачунати и исказани ПДВ за промет добара и 
услуга, који је или ће му бити извршен од стране 
другог обвезника у промету;
2) ПДВ који је плаћен приликом увоза добара.

Сагласно одредби става 4. истог члана ЗПДВ, 
право на одбитак претходног пореза настаје да-
ном испуњења услова из ст. 1–3 овог члана.

Одредбом члана 28. став 5. ЗПДВ, право на 
одбитак претходног пореза може да оствари и 
порески дужник:
1) из члана 10. став 1. тачка 3) и став 2. т. 1)–5) овог 
закона, под условом да је обрачунао ПДВ у скла-
ду са овим законом и да примљена добра и услу-
ге користи за промет добара и услуга из става 1. 
овог члана;
2) из члана 10. став 2. тачка 6) овог закона, под 
условом да поседује рачун претходног учесника 
у промету у складу са овим законом, да је обрачу-
нао ПДВ у складу са овим законом и да ће та до-
бра и услуге користити за промет добара и услуга 
из става 1. овог члана.

Према одредби става 6. истог члана ЗПДВ, об-
везник може да оствари право на одбитак прет-

ходног пореза у року од пет година од истека 
године у којој је стекао ово право.

Сагласно наведеном, обвезник ПДВ – изво-
ђач радова који набавља модуларне контејнере 
за сврху изградње привремених грађевинских 
објеката на градилишту, који ће бити коришћени 
за смештај запослених и обављање администра-
тивних и других послова, има право на одбитак 
претходног пореза по основу набавке предмет-
них добара уз испуњење услова прописаних 
ЗПДВ. Када обвезник ПДВ – извођач радова 
пружа услуге смештаја запосленима на гради-
лишту без накнаде, није дужан да по том основу 
обрачуна ПДВ, с обзиром да је у том случају реч 
о услугама које се пружају у пословне сврхе, тј. у 
циљу смањења расхода обвезника ПДВ – извођа-
ча радова, што значи да промет тих услуга није 
предмет опорезивања ПДВ.

Поред тога напомињемо, промет услуга сме-
штаја запослених на градилишту не сматра се 
прометом услуга изнајмљивања, односно давања 
на коришћење станова за стамбене потребе за 
које је прописано пореско ослобођење без права 
на одбитак претходног пореза у смислу члана 25. 
став 2. тачка 4) ЗПДВ.

2. Са аспекта Закона о порезима на имовину
● Према одредби члана 2. став 1. Закона о по-

резима на имовину („Службени гласник РС”, бр. 
26/01, 45/02 – СУС, 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 
61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 – УС, 47/13, 
68/14 – др. закон, 95/18 и 99/18 – УС – у даљем тек-
сту: Закон), порез на имовину из члана 1. тачка 1) 
овог закона (у даљем тексту: порез на имовину), 
плаћа се на непокретности које се налазе на тери-
торији Републике Србије, и то на:
1) право својине, односно на право својине на зе-
мљишту површине преко 10 ари;
2) право закупа, односно коришћења, стана или 
куће за становање, конституисано у корист фи-
зичког лица;
3) право коришћења грађевинског земљишта по-
вршине преко 10 ари, у складу са законом којим се 
уређује правни режим грађевинског земљишта;
4) право коришћења непокретности у јавној сво-
јини од стране имаоца права коришћења, у скла-
ду са законом којим се уређује јавна својина;
5) коришћење непокретности у јавној својини од 
стране корисника непокретности, у складу са за-
коном којим се уређује јавна својина;
6) државину непокретности на којој ималац пра-
ва својине није познат или није одређен;
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7) државину непокретности у јавној својини, без 
правног основа;
8) државину и коришћење непокретности по 
основу уговора о финансијском лизингу.

Према одредби члана 2. став 2. Закона, непо-
кретностима се, у смислу става 1. тог члана, сма-
трају:
1) земљиште, и то: грађевинско, пољопривредно, 
шумско и друго;
2) стамбене, пословне и друге зграде, станови, 
пословне просторије, гараже и други (надземни 
и подземни) грађевински објекти, односно њихо-
ви делови (у даљем тексту: објекти).

Према одредби члана 2. став 1. тачка 22) Зако-
на о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 
121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 
83/18, 31/19 и 37/19 – др. закон – у даљем тексту: 
Закон о планирању и изградњи), објекат јесте 
грађевина спојена са тлом, изведена од сврси-
сходно повезаних грађевинских производа, од-
носно грађевинских радова, која представља 
физичку, функционалну, техничко-технолошку 
или биотехничку целину (зграде и инжењерски 
објекти и сл.), који може бити подземни или над-
земни.

Дакле, предмет опорезивања порезом на имо-
вину су права, коришћење, односно државина из 
члана 2. став 1. Закона на непокретностима – зе-
мљишту (грађевинском, пољопривредном, шум-
ском и другом), као и на стамбеним, пословним 
и другим зградама, на становима, на пословним 
просторијама, на гаражама и на другим (надзем-
ним и подземним) грађевинским објектима, од-
носно на њиховим деловима.

За опредељивање да ли је нека ствар покретна 
или непокретна није од утицаја врста материјала 
од кога је израђена, нити да ли је реч о трајном 
или о привременом објекту, већ да ли је она не-
покретност по својој суштини, тј. да ли се може 
премештати са места на место без оштећења 
њене суштине.

Покретне ствари (ствари које нису инкор-
порисане у земљишту, већ су постављене на 
земљишту у свом финалном облику и само су 
„привидно непокретне”, па се могу премештати 
са једног на друго место без оштећења њихове 
суштине), нису предмет опорезивања порезом на 
имовину. С тим у вези, модуларни контејнер који 
није инкорпорисан у земљиште, односно у темељ 
инкорпорисан са земљиштем, већ је постављен 

на земљиште и може се премештати са места са 
место без оштећења његове суштине, јесте по-
кретна ствар и није предмет опорезивања поре-
зом на имовину.

Имајући у виду да у захтеву, између осталог, 
наводите да се на градилиштима граде привре-
мени објекти за смештај грађевинских радника, 
да се ти објекти израђују монтажом модуларних 
контејнера, да радови на монтажи обухватају 
монтажу степеница, крова, ходника, водовод-
них и електричних инсталација у складу са пројек-
том из грађевинске дозволе, након прибављеног 
мишљења о усклађености изградње темеља са 
пројектном документацијом, као и да ће се ти 
контејнери након завршетка радова демонти-
рати из темеља, мишљења смо да модуларни 
контејнери који су инкорпорисани у земљишту, 
односно у бетонираној подлози – темељу ин-
корпорисаном у земљишту, па се не могу преме-
штати са места на место без оштећења њихове 
суштине, од дана инкорпорисања јесу непокрет-
ност. Стога је од тог дана право својине на тој 
непокретности предмет опорезивања порезом 
на имовину (под условом да на тим контејне-
рима није конституисано право, државина или 
коришћење из члана 2. став 1. т. 4) до 8) Закона 
у корист лица које није власник те непокретно-
сти). На настанак и постојање пореске обавезе 
није од утицаја да ли је за тако изграђени објекат 
издата трајна или привремена грађевинска до-
звола, нити намера власника објекта да га након 
завршетка пројекта уклони.

Закуп грађевинског земљишта није предмет 
опорезивања порезом на имовину, па закупац 
земљишта није обвезник пореза на имовину за 
закупљено земљиште.

● Према одредби члана 23. став 2. Закона, по-
рез на пренос апсолутних права плаћа се и код 
давања грађевинског земљишта у јавној својини 
у закуп, у складу са законом који уређује планира-
ње и изградњу, односно водног земљишта у јав-
ној својини у закуп, у складу са законом којим се 
уређују воде, на период дужи од једне године или 
на неодређено време, ради изградње објеката.

Према одредби члана 86. Закона о планирању 
и изградњи, власник грађевинског земљишта у 
јавној својини може грађевинско земљиште 
дати у закуп ради изградње објекта за који се из-
даје привремена грађевинска дозвола у складу 
са чланом 147. тог закона, у случају реализације 
пројеката од значаја за Републику Србију, као и 
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у случајевима предвиђеним у члану 100. ст. 2. и 3. 
тог закона. Када се грађевинско земљиште даје у 
закуп ради изградње објеката за које је законом 
предвиђено издавање привремене грађевинске 
дозволе, уговор о закупу се закључује на одређе-
но време, најдуже до пет година.

Према томе, мишљења смо да се код давања 
грађевинског земљишта у јавној својини у закуп, 
у складу са законом који уређује планирање и 
изградњу, на период од две године (како сте у 
захтеву навели), ради изградње привремених 
грађевинских објеката, која ће се вршити инкор-
порисањем модуларних контејнера у земљиште, 
односно у бетонирану подлогу – темељ инкорпо-
рисан у земљишту, порез на пренос апсолутних 
права плаћа.

Мишљење Министарства финансија  
бр. 43000374/201904 од 2. 8. 2019. године

Обвезник ПДВа издаје рачун лицу коме 
врши промет, независно од тога које лице ће 

извршити плаћање
Права и обавезе обвезника ПДВ одређена су 

Законом о порезу на додату вредност („Службе-
ни гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 
61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 83/15, 
108/16, 113/17 и 30/18 – у даљем тексту: Закон).

Код реализације уговора, у конкретном слу-
чају уговора названог уговором о консултант-
ским услугама, закљученог између наручиоца 
посла – јавног предузећа и извршилаца посла 
– два консултанта (правно лице са седиштем у 
иностранству и правно лице са седиштем у Ре-
публици Србији) између којих постоји закључен 
уговор назван уговором о заједничком подухва-
ту (партнер 1 и партнер 2), при чему оба консул-
танта пружају одређене услуге наручиоцу посла 
– јавном предузећу, правно лице са седиштем 
у иностранству, односно обвезник ПДВ – огра-
нак тог правног лица са седиштем у Републи-
ци Србији нема право да ПДВ исказан у рачуну 
другог консултанта – обвезника ПДВ одбије 
као претходни порез. Наиме, право на одбитак 
претходног пореза у складу са Законом може да 
оствари обвезник ПДВ који набављена добра, 
односно примљене услуге користи за промет са 
правом на одбитак претходног пореза и који по-
седује рачун издат у складу са Законом (у случају 
када му је промет услуга извршио обвезник ПДВ 
који је за тај промет порески дужник у складу са 
Законом). С тим у вези, чињеница да се, према 

уговору о консултантским услугама, плаћање 
накнаде за промет консултантских услуга од 
стране наручиоца посла – јавног предузећа врши 
обвезнику ПДВ – огранку страног правног лица, 
а да обвезник ПДВ – огранак страног правног 
лица део новчаних средстава преноси обвезни-
ку ПДВ – консултанту са седиштем у Републици 
Србији, нема утицај на одређивање права и оба-
веза прописаних Законом. У наведеној ситуацији 
обвезник ПДВ – консултант са седиштем у Репу-
блици Србији дужан је да за промет услуга које 
пружа наручиоцу – јавном предузећу изда рачун 
том лицу у складу са Законом, а не обвезнику 
ПДВ – огранку страног правног лица којем тај 
промет не врши, већ од којег наплаћује накнаду 
за промет услуга пружених наручиоцу посла – 
јавном предузећу.

Према томе, а у конкретном случају, обве-
зник ПДВ – огранак страног правног лица нема 
право да ПДВ исказан у рачуну обвезника ПДВ 
– консултанта са седиштем у Републици Србији 
одбије као претходни порез, нити право да за-
хтева повраћај тог пореза.

Мишљење Министарства финансија  
бр. 43000442/201904 од 31. 7. 2019. године

У основицу за обрачун ПДВа за увоз нафтних 
деривата урачунава се накнада за унапређење 

енергетске ефикасности
У складу са Законом о порезу на додату вред-

ност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 
– исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – др. 
закон, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17 и 30/18 – у да-
љем тексту: Закон), основица код увоза добара 
је вредност увезеног добра утврђена по царин-
ским прописима. У основицу код увоза добара 
урачунавају се акциза, царина, друге увозне да-
жбине и остали јавни приходи, осим ПДВ, као и 
сви споредни трошкови који су настали до првог 
одредишта у Републици. Према томе, у основицу 
за обрачунавање ПДВ за увоз добара – деривата 
нафте урачунава се износ накнаде за унапређе-
ње енергетске ефикасности која је прописана за-
коном којим се уређују накнаде за коришћење 
јавних добара.

Мишљење Министарства финансија  
бр. 43000426/201904 од 29. 7. 2019. године

Услови за ослобођење од ПДВа код првог 
преноса права располагања на објекту који се 

налази у слободној зони
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У складу са Законом о порезу на додату вред-
ност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 
– исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – др. 
закон, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17 и 30/18 – у даљем 
тексту: Закон), на промет добара који изврши об-
везник ПДВ кориснику слободне зоне, у слободној 
зони, уколико би обвезник ПДВ – стицалац добара 
(корисник слободне зоне) имао право на одбитак 
претходног пореза када би та добра набављао 
за потребе обављања делатности ван слободне 
зоне, ПДВ се не обрачунава и не плаћа уз испуње-
ње прописаних услова. С тим у вези, под претпо-
ставком да је у конкретном случају реч о првом 
преносу права располагања на новоизграђеном 
грађевинском објекту – производној хали који се 
налази у слободној зони (с обзиром на то да је пре-
ма наводима из достављеног захтева обвезник 
ПДВ – Град Смедерево у току 2014. године изгра-
дио предметни објекат у својству инвеститора), 
на тај промет – први пренос права располагања 
ПДВ се не обрачунава и не плаћа ако су испуњени 
прописани услови. Наиме, обвезник ПДВ – Град 
Смедерево који изврши предметни промет и који 
је порески дужник за тај промет у складу са Зако-
ном, може да оствари предметно пореско осло-
бођење ако поседује: документ предузећа које 
управља слободном зоном којим се потврђује 
да између тог предузећа и корисника слободне 
зоне – примаоца добара постоји важећи уговор о 
коришћењу слободне зоне, рачун обвезника који 
врши промет добара у слободној зони кориснику 
слободне зоне – примаоцу добара и изјаву кори-
сника зоне да се ради о добрима за која би обве-
зник – прималац добара имао право на одбитак 
претходног пореза када би та добра набављао 
за потребе обављања делатности ван слободне 
зоне. Ако било који од наведених услова није ис-
пуњен (нпр. ако обвезник ПДВ – Град Смедерево 
изврши промет кориснику слободне зоне који није 
обвезник ПДВ или изврши промет обвезнику ПДВ 
који није корисник слободне зоне), први пренос 
права располагања на новоизграђеном грађевин-
ском објекту – производној хали опорезује се ПДВ 
по пореској стопи од 20%, а порески дужник за тај 
промет је обвезник ПДВ – Град Смедерево.

Мишљење Министарства финансија  
бр. 1100000434/201904 од 19. 7. 2019. године

У основицу за обрачун ПДВа за промет енерги-
је односно енергената урачунава се накнада за 

унапређење енергетске ефикасности

Размотрили смо ваш захтев број: 110-00-
00038/2019-06 од 5. јула 2019. године, који сте 
упутили Министарству финансија, и с тим у вези, 
са аспекта Закона о порезу на додату вред-
ност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 
– исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – др. 
закон, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17 и 30/18) обаве-
штавамо вас следеће:

У складу са Законом о порезу на додату вред-
ност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 
– исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – др. 
закон, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17 и 30/18 – у даљем 
тексту: Закон), основицу код промета добара, 
односно услуга, чини износ накнаде (у новцу, 
стварима или услугама) коју обвезник прима или 
треба да прими за испоручена добра или пруже-
не услуге од примаоца добара или услуга или тре-
ћег лица, укључујући субвенције и друга примања 
(у даљем тексту: субвенције), у коју није укључен 
ПДВ, ако овим законом није друкчије прописано. 
У основицу за обрачунавање ПДВ урачунавају се 
акцизе, царина и друге увозне дажбине, као и 
остали јавни приходи (осим ПДВ) и сви според-
ни трошкови које обвезник зарачунава примао-
цу добара и услуга. С тим у вези, у основицу за 
обрачунавање ПДВ за промет енергије, односно 
енергената (електричне енергије, природног 
гаса и др.) урачунава се износ накнаде за унапре-
ђење енергетске ефикасности која је прописана 
законом којим се уређују накнаде за коришћење 
јавних добара.

Порез на добит правних лица

Мишљење Министарства финансија  
бр. 01100602/201904 од 8. 8. 2019. године

Нова улагања у основна средства, извршена 
у периоду трајања пореског ослобођења, 

исказују се у обрасцу СУ
У складу са одредбом члана 50а став 1. Зако-

на о порезу на добит правних лица („Службени 
гласник РС”, бр. 25/01… 95/18 – у даљем тексту: 
Закон), порески обвезник који уложи у своја 
основна средства, односно у чија основна сред-
ства друго лице уложи више од једне милијарде 
динара, који та средства користи за обављање 
претежне делатности и делатности уписаних у 
оснивачком акту обвезника, односно наведе-
них у другом акту обвезника, којим се одређују 
делатности које обвезник обавља и у периоду 
улагања додатно запосли на неодређено време 
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најмање 100 лица, ослобађа се плаћања пореза на 
добит правних лица у периоду од десет година 
сразмерно том улагању.

Пореско ослобођење примењује се по испу-
њењу услова из става 1. овог члана, од прве го-
дине у којој је остварена опорезива добит (члан 
50а став 4. Закона).

Сразмерни износ улагања у основна средства 
из члана 50а став 1. Закона, извршених на тери-
торији Републике, утврђује се на начин пропи-
сан Правилником о садржају пореског биланса 
и другим питањима од значаја за начин утврђи-
вања пореза на добит правних лица („Службени 
гласник РС”, бр. 20/14… 101/16 – у даљем тексту: 
Правилник), и исказује на обрасцу СУ, као однос 
вредности основних средстава за која је изврше-
но улагање по основу ког се признаје право на 
порески подстицај из члана 50а Закона (исказане 
на ред. бр. 1. и 3. обрасца СУ) и вредности укупних 
основних средстава (исказане на редном броју 4. 
обрасца СУ).

У смислу одредаба члана 6. Правилника, под 
редним бројем 3. обрасца СУ уносе се подаци 
о улагањима извршеним у основна средства за 
која обвезник може да оствари право на пореско 
ослобођење из члана 50а Закона, која је обвезник 
ставио у употребу, односно која користи за оба-
вљање делатности, у износу који је, до последњег 
дана периода за који се саставља порески би-
ланс, плаћен добављачу, а под редним бројем 4. 
обрасца СУ уноси се вредност укупних основних 
средстава обвезника, укључујући основна сред-
ства евидентирана под редним бројем 3. овог 
обрасца, као и друга основна средства која су 
евидентирана у пословним књигама обвезника, 
при чему се под овим редним бројем не уносе по-
даци о основним средствима која нису стављена 
у употребу, као ни аванси за набавку основних 
средстава.

Улагања извршена у основна средства у току 
трајања пореског ослобођења обвезник иска-
зује у обрасцу СУ у којем је претходно утврдио 
проценат умањења обрачунатог пореза, и по том 
основу утврђује нову сразмеру улагања на начин 
прописан овим правилником (члан 6. став 6. Пра-
вилника).

Имајући у виду да се сразмера улагања утвр-
ђује за сваки порески период за време трајања 
пореског подстицаја (десет година), обвезник, 
у смислу Закона и Правилника, сва (евентуална) 
нова улагања у основна средства извршена у пе-

риоду трајања пореског ослобођења исказује у 
обрасцу СУ, и уколико је неопходно коригује сра-
змеру, односно проценат умањења обрачунатог 
пореза.

Према томе, уколико обвезник (који порески 
подстицај користи закључно са 2021. годином) 
изврши (нова) улагања у основна средства у 
току 2020. и 2021. године, износ извршених ула-
гања уноси на ред. бр. 1, односно 3. и 4. обрасца 
СУ, који подноси за наведене године – пореске 
периоде.

Мишљење Министарства финансија  
бр. 43000434/201904 од 30. 7. 2019. године

Исказивање података на редном броју 4 
обрасца СУ о основним средствима за која 

се не остварује право на подстицај (нпр. 
путнички аутомобил), у случају обвезника који 

је обављао делатност пре почетка периода 
улагања

У складу са одредбом члана 50а став 1. Зако-
на о порезу на добит правних лица („Службени 
гласник РС”, бр. 25/01… 95/18 – у даљем тексту: 
Закон), порески обвезник који уложи у своја 
основна средства, односно у чија основна сред-
ства друго лице уложи више од једне милијарде 
динара, који та средства користи за обављање 
претежне делатности и делатности уписаних у 
оснивачком акту обвезника, односно наведе-
них у другом акту обвезника, којим се одређују 
делатности које обвезник обавља и у периоду 
улагања додатно запосли на неодређено време 
најмање 100 лица, ослобађа се плаћања пореза на 
добит правних лица у периоду од десет година 
сразмерно том улагању.

Пореско ослобођење примењује се по испу-
њењу услова из става 1. овог члана, од прве годи-
не у којој је остварена опорезива добит (члан 50а 
став 4. Закона).

У складу са чланом 50и став 3. Закона, право 
на порески подстицај код улагања из члана 50а 
овог закона не остварује се за набавку опреме 
већ коришћене у Републици, као и за основна 
средства, и то за: ваздухоплове и пловне објек-
те који се не користе за обављање делатности; 
путничке аутомобиле, осим аутомобила за так-
си превоз, рентакар, обуку возача и специјалних 
путничких аутомобила са уграђеним уређаји-
ма за болеснике; намештај, осим намештаја за 
опремање хотела, мотела, ресторана, омладин-
ских, дечијих и радничких одмаралишта; тепихе; 
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уметничка дела ликовне и примењене уметности 
и украсне предмете за уређење простора; мобил-
не телефоне; клима уређаје; опрему за видео 
надзор; огласна средства, као и алат и инвентар 
са калкулативним отписом.

Сразмерни износ улагања у основна средства 
из члана 50а став 1. Закона, извршених на тери-
торији Републике, утврђује се на начин пропи-
сан Правилником о садржају пореског биланса 
и другим питањима од значаја за начин утврђи-
вања пореза на добит правних лица („Службени 
гласник РС”, бр. 20/14… 8/19 – у даљем тексту: 
Правилник), и исказује на обрасцу СУ, као однос 
вредности основних средстава за која је изврше-
но улагање по основу ког се признаје право на 
порески подстицај из члана 50а Закона (исказане 
на ред. бр. 1. и 3. обрасца СУ) и вредности укупних 
основних средстава (исказане на редном броју 4. 
обрасца СУ).

Обвезник који је обављао делатност пре по-
реског периода у коме је први пут извршио ула-
гања по члану 50а Закона, под редним бројем 4. 
исказује податак о износу улагања исказаних на 
редном броју 1. укључујући и набавну вредност 
основних средстава за која, у моменту стица-
ња права на пореско ослобођење, не испуњава 
услов за остваривање права на пореско ослобо-
ђење у смислу члана 50а Закона (нпр. набављено 
основно средство за које није извршено плаћање 
добављачу), увећаних за износ набавне вредно-
сти затечених основних средстава, као и осталих 
основних средстава евидентираних у пословним 
књигама обвезника, умањених по основу исправ-
ке вредности тих основних средстава (у даљем 
тексту: садашња вредност основних средстава) 
за која обвезник нема право на пореско осло-
бођење из члана 50а Закона, на последњи дан 
периода у коме је испунио услове за коришћење 
овог ослобођења. На редном броју 4. обвезник 
исказује износ садашње вредности основних 
средстава за које не остварује право на ово по-
реско ослобођење, и то у истом износу до истека 
пореског ослобођења из члана 50а Закона (члан 
6. став 5. Правилника).

Имајући у виду наведено, обвезник који је 
обављао делатност пре пореског периода у 
коме је први пут извршио улагања по члану 50а 
Закона, а који је у периоду улагања извршио на-
бавку основних средстава за која не остварује 
право на предметни порески подстицај у скла-
ду са чланом 50и Закона, приликом утврђивања 

сразмере улагања, на редном броју 4. обрасца 
СУ уноси, између осталог, садашњу вредност 
основних средстава из члана 50и став 3. Закона 
(на последњи дан пореског периода у којем је 
испунио услове за коришћење предметног поре-
ског подстицаја).

Мишљење Министарства финансија  
бр. 01100585/201904 од 19. 7. 2019. године

Приход који је остварило нерезидентно правно 
лице, као стечајни поверилац, у поступку 
намирења потраживања из стечајне масе 

резидентног правног лица
У складу са чланом 40. став 1. т. 2), 3), 4) и 5) За-

кона о порезу на добит правних лица („Службени 
гласник РС”, бр. 25/01… 95/18 – у даљем тексту: 
Закон), уколико међународним уговором о из-
бегавању двоструког опорезивања није друкчије 
уређено, порез на добит по одбитку по стопи од 
20% обрачунава се и плаћа на приходе које оства-
ри нерезидентно правно лице од резидентног 
правног лица по основу:
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.

У смислу члана 40. став 8. Закона, порез по 
решењу обрачунава се и плаћа, између осталог, 
на приходе из става 1. т. 2), 3), 4) и 5) овог члана 
које нерезидентно правно лице оствари по осно-
ву намирења потраживања у поступку извршења, 
односно у сваком другом поступку намирења по-
траживања, у складу са законом.

У конкретном случају, нерезидентно правно 
лице (нерезидент), на основу уговора о купопро-
даји робе, закљученим са резидентним правним 
лицем (резидент), извршило је авансну уплату 
купопродајне цене. С обзиром на то да резидент 
није извршио своју уговорну обавезу, тј. није ис-
поручио предметну робу, нерезидент је, ради 
наплате дуга, против резидента поднео тужбу на 
основу које је надлежни суд донео пресуду ко-
јом је усвојен тужбени захтев нерезидента (као 
тужиоца у предметном спору). Имајући у виду да 
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је над резидентом отворен стечај, нерезидент је 
своје потраживање (настало по основу уговора о 
купопродаји) пријавио у стечајном поступку, и на 
тај начин остварио приход.

С тим у вези, на приход који је, у конкретном 
случају, остварио нерезидент (као стечајни по-
верилац) у поступку намирења потраживања из 
стечајне масе стечајног дужника (резидента), не 
обрачунава се и не плаћа порез, имајући у виду 
да се ради о приходу који је настао по основу 
закљученог уговора о купопродаји робе, а не о 
приходу из става 1. т. 2), 3), 4) и 5) члана 40. За-
кона.

Порез на доходак грађана

Мишљење Министарства финансија  
бр. 01100392/201904 од 13. 8. 2019. године

Опорезивање зараде нерезидента коју 
остварује од иностраног послодавца, а упућен 

је на рад у Србију
I Са становишта опорезивања прихода физи-

чких лица, сагласно одредбама чл. 7. и 8. Закона 
о порезу на доходак грађана („Службени гласник 
РС”, бр. 24/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 
62/06, 65/06 – исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 
91/11 – УС, 93/12, 114/12 – УС, 47/13, 48/13 – исправка, 
108/13, 57/14, 68/14 – др. закон, 112/15, 113/17 и 95/18 
– у даљем тексту: Закон), обвезник пореза на до-
ходак грађана је физичко лице – резидент Репу-
блике Србије за приход остварен на територији 
Републике и у другој држави, као и нерезидент 
Републике за доходак остварен на територији 
Републике.

Сагласно одредби члана 100а став 2. Закона, 
обвезник који остварује зараде и друге прихо-
де у или из друге државе, код дипломатског или 
конзуларног представништва стране државе, од-
носно међународне организације или код пред-
ставника и службеника таквог представништва, 
односно организације, дужан је да сам обрачуна 
и уплати порез по одбитку по одредбама овог 
закона, ако порез не обрачуна и не уплати испла-
тилац прихода. Обавезу обрачунавања и плаћања 
пореза има и обвезник – странац упућен на рад у 
Републику Србију, по основу примања које оства-
рује од послодавца у или из друге државе (став 5. 
тог члана Закона).

У том случају физичко лице као порески обве-
зник дужно је да самоопорезивањем обрачуна и 
плати припадајући порез на остварених приход 

и да надлежном пореском органу достави поре-
ску пријаву о обрачунатом и плаћеном порезу на 
обрасцу ПП ОПО – Пореска пријава о обрачуна-
том порезу самоопорезивањем и припадајућим 
доприносима на зараду/другу врсту прихода од 
стране физичког лица као пореског обвезника, 
који је прописан Правилником о пореској прија-
ви о обрачунатом порезу самоопорезивањем и 
припадајућим доприносима на зараду, односно 
другу врсту прихода од стране физичког лица као 
пореског обвезника („Службени гласник РС”, бр. 
15/16, 20/18 и 27/19).

II Између Савезне владе Савезне Републике 
Југославије и Владе Народне Републике Кине 
закључен је Уговор о избегавању двоструког 
опорезивања у односу на порезе на доходак и 
на имовину („Службени лист СРЈ – Међународни 
уговори”, број 2/97 – у даљем тексту: Уговор) који 
се примењује од првог јануара 1998. године. Уго-
вор производи правно дејство и у билатералним 
економским односима између Републике Србије 
и Народне Републике Кине.

Напомињемо да Устав Републике Србије 
(„Службени гласник РС”, број 98/06) у члану 16, 
поред осталог, предвиђа да су општеприхваћена 
правила међународног права и потврђени међу-
народни уговори саставни део правног поретка 
Републике Србије и непосредно се примењују.

Уговор, у члану 15. (Радни однос) ст. 1, 2. и 3. 
(поред осталог) прописује:

„1. Зависно од одредаба чл. 16, 18, 19, 20. и 21. 
овог уговора, зараде, накнаде и друга слична 
примања која резидент државе уговорнице (у 
конкретном случају, резидент НР Кине) оствари 
из радног односа опорезују се само у тој држави 
(у конкретном случају, у НР Кини), осим ако се 
рад обавља у другој држави уговорници (у кон-
кретном случају, у Републици Србији). Ако се рад 
обавља у другој држави уговорници (у конкрет-
ном случају, у Републици Србији) таква примања 
која се у њој остварују могу се опорезивати у тој 
другој држави (у конкретном случају, у Републи-
ци Србији).”

У вези са наведеним, указујемо на то да се рад-
ни однос обавља у другој држави уговорници (у 
конкретном случају, у Републици Србији) ако се 
делатност у односу на коју се исплаћују зараде, 
накнаде и друга слична примања стварно обавља 
у тој другој држави (у конкретном случају, у Репу-
блици Србији), тј. ако је запослено лице физички 
присутно у тој другој држави (у конкретном слу-
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чају, у Републици Србији) ради обављања радног 
односа.

„2. Изузетно од одредаба става 1. овог чла-
на, примања која резидент државе уговорнице 
(у конкретном случају, НР Кине) оствари из рад-
ног односа у другој држави уговорници (у кон-
кретном случају, у Републици Србији) опорезују 
се само у првопоменутој држави (у конкретном 
случају, у НР Кини):
1) ако прималац борави у другој држави (у кон-
кретном случају, у Републици Србији) у периоду 
или периодима који укупно не прелазе 183 дана у 
односној календарској години; и
2) ако се примања исплаћују од стране или у име 
послодавца који није резидент друге државе (у 
конкретном случају, ако послодавац није рези-
дент Републике Србије);
3) ако примања не падају на терет сталне једи-
нице (у конкретном случају, огранка) или сталне 
базе коју послодавац (у конкретном случају, ре-
зидент НР Кине) има у другој држави (у конкрет-
ном случају, у Републици Србији).

3. Изузетно од претходних одредаба овог 
члана, примања која оствари резидент државе 
уговорнице (у конкретном случају, НР Кине) опо-
резују се у тој држави (у конкретном случају, у НР 
Кини) ако су примања исплаћена за:
1) рад обављен у другој држави уговорници (у 
конкретном случају, у Републици Србији) у вези 
са градилиштем, грађевинским, монтажним 
или инсталационим радовима или надзорним 
делатностима у вези са тим радовима (што је, 
у конкретном случају, чињеница коју наводите 
у вашем захтеву и коју сте нам потврдили у те-
лефонском разговору) за период од 12 месеци у 
којем то градилиште, радови или делатности не 
представљају сталну јединицу (у конкретном слу-
чају, огранак) у тој другој држави (у конкретном 
случају, у Републици Србији).”

* * *

Имајући у виду наведено као и, посебно, да се 
(у конкретном случају, како наводите у вашем 
захтеву и како сте нам потврдили у телефон-
ском разговору) ради о извођењу грађевинских 
радова (из члана 15. Радни однос) став 3. тачка 1) 
Уговора, зарада коју, радом на територији Репу-
блике Србије, оствари резидент НР Кине у пери-
оду краћем од 12 месеци (што треба утврдити у 
сваком конкретном случају) опорезује се САМО 

у НР Кини (у свему, у складу са домаћим поре-
ским законодавством НР Кине).

Међутим, како је у члану 1. Уговора изричито 
наведено да се исти примењује на лица која су 
резиденти једне или обе државе уговорнице ука-
зујемо на то да је, пре примене напред наведеног 
решења из члана 15. (Радни однос) став 3. тачка 1) 
Уговора (опорезивања зараде коју резидент НР 
Кине оствари радом на територији Републике 
Србије, само у НР Кини – што је посебна погод-
ност предвиђена цитираном одредбом члана 15. 
став 3. тачка 1) Уговора), неопходно обезбедити 
валидну потврду о резидентности НР Кине, пот-
писану и оверену од стране надлежних органа 
НР Кине (на основу члана 3. – Опште дефиниције, 
став 1. тачка 9) Уговора, то је Државна админи-
страција за опорезивање, односно њен овлашће-
ни представник).

Статус резидента државе са којом је закљу-
чен уговор о избегавању двоструког опорезива-
ња, сходно члану 159а став 1. Закона о пореском 
поступку и пореској администрацији („Службени 
гласник РС”, бр. 80/02… и 95/18 – у даљем тексту: 
ЗПППА) нерезидент доказује потврдом о рези-
дентности овереном од надлежног органа друге 
државе уговорнице (у конкретном случају, НР 
Кине) чији је резидент и то на посебном обрасцу 
или овереном преводу потврде на обрасцу који 
прописује надлежни орган државе са којом је 
закључен уговор о избегавању двоструког опо-
резивања (у конкретном случају, на обрасцу који 
прописују надлежни органи НР Кине).

Уколико нису испуњени напред наведени усло-
ви из Уговора и ЗПППА, примениће се одговара-
јуће одредбе Закона које уређују опорезивање у 
Републици Србији.

Мишљење Министарства финансија  
бр. 01100390/201904 од 12. 8. 2019. године

Опорезивање зараде коју резидент Србије 
оствари из радног односа у Катару

I Према члану 7. став 1. Закона о порезу на 
доходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 
24/01… и 95/18 – у даљем тексту: ЗПДГ) обвезник 
пореза на доходак грађана је резидент Републи-
ке Србије (у даљем тексту: резидент) за доходак 
остварен на територији Републике Србије (у да-
љем тексту: Република) и у другој држави (у кон-
кретном случају, у Катару).

Резидент Републике, сагласно члану 7. став 2. 
ЗПДГ, јесте физичко лице које:



ОКТОБАР 2019.  ●  ПОСЛОВНИ САВЕТНИК 155

ПРИВРЕДНА СТАТИСТИКА

1) на територији Републике има пребивалиште 
или центар пословних и животних интереса, или
2) на територији Републике, непрекидно или са 
прекидима, борави 183 или више дана у периоду 
од 12 месеци који почиње или се завршава у од-
носној пореској години.

Физичко лице које у одређеној пореској годи-
ни није боравило на територији Републике и које 
у њој не испуњава услов да се сматра пореским 
резидентом по основу критеријума предвиђених 
у ставу 2. тачка 1) члана 7. ЗПДГ, неће се сматра-
ти резидентом Републике за ту пореску годину 
(члан 7. став 4. ЗПДГ).

Сходно члану 8. став 1. ЗПДГ, обвезник пореза 
на доходак грађана је и физичко лице које није 
резидент (у даљем тексту: нерезидент) за дохо-
дак остварен на територији Републике.

Одредбама члана 8. став 2. ЗПДГ прописано је 
да се дохотком, у смислу става 1. тог члана, наро-
чито сматра доходак који физичко лице оствари 
по основу:
1) рада који обавља на територији Републике;
2) коришћења или располагања правом на тери-
торији Републике.

Ако обвезник – резидент Републике оства-
ри доходак у другој држави, на који је плаћен 
порез у тој држави, на рачун пореза на доходак 
грађана утврђеног према одредбама ЗПДГ одо-
брава му се порески кредит у висини пореза на 
доходак плаћеног у тој држави, с тим да поре-
ски кредит не може бити већи од износа који би 
се добио применом одредаба ЗПДГ на доходак 
остварен у другој држави (члан 12. ЗПДГ).

Одредбом члана 87. став 1. ЗПДГ прописано 
је да годишњи порез на доходак грађана плаћају 
физичка лица која су у календарској години оства-
рила доходак већи од троструког износа просе-
чне годишње зараде по запосленом исплаћене 
у Републици у години за коју се утврђује порез, 
према подацима републичког органа надлежног 
за послове статистике, и то:
1) резиденти за доходак остварен на територији 
Републике и у другој држави (у конкретном слу-
чају, у Катару);
2) нерезиденти за доходак остварен на терито-
рији Републике.

II Између Владе Републике Србије и Владе 
Државе Катар закључен је Уговор о избегавању 
двоструког опорезивања у односу на порезе на 
доходак („Службени гласник РС – Међународ-
ни уговори”, број 1/10 – у даљем тексту: Уговор) 

који се примењује од првог јануара 2011. годи-
не.

Напомињемо да Устав Републике Србије 
(„Службени гласник РС”, бр. 98/06) у члану 16. 
(поред осталог) предвиђа да су, општеприхва-
ћена правила међународног права и потврђени 
међународни уговори саставни део правног по-
ретка Републике Србије и непосредно се приме-
њују.

Уговор, у члану 15. (Радни однос) став 3. (по-
ред осталог) прописује:

„3. ... примања остварена из радног односа 
обављеног на поморском броду или ваздухо-
плову у међународном саобраћају, опорезују се 
у држави уговорници у којој се налази седиште 
стварне управе предузећа.”

Имајући у виду наведено, у конкретном слу-
чају који наводите у вашем допису, право опо-
резивања зарада из радног односа које физичко 
лице (резидент Републике Србије) оствари из 
радног односа обављеног у авиону (у својству 
члана посаде) предузећа (које је порески рези-
дент Катара) које обавља међународни вазду-
шни саобраћај има Катар (у свему, по пореским 
прописима Катара).

Наведено право опорезивања је неискључи-
во, што значи да и Република Србија (сходно 
одредбама домаћег пореског законодавства, у 
конкретном случају ЗПДГ) има право опорези-
вања.

Двоструко опорезивање које том приликом 
може настати, избегава се применом метода 
кредита предвиђеног у члану 23. став 1. Уговора 
који (поред осталог) предвиђа да:

„Ако резидент државе уговорнице (у кон-
кретном случају, Републике Србије) остварује 
доходак (у конкретном случају, зараду из радног 
односа) који се, у складу с одредбама овог уго-
вора, може опорезивати у другој држави уговор-
ници (у конкретном случају, у Катару што је, како 
је напред наведено, неспорно) првопоменута 
држава (у конкретном случају, Република Срби-
ја) одобрава, као одбитак од пореза на доходак 
тог резидента, износ једнак порезу на доходак 
који је плаћен у тој другој држави (у конкретном 
случају, у Катару).

Тај одбитак не може бити већи од дела поре-
за на доходак, како је обрачунат пре извршеног 
одбијања, који одговара дохотку који се може 
опорезивати у тој другој држави (у конкретном 
случају, у Катару).”
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Посебно указујемо на то да изразе „опорезу-
је се у држави уговорници” и „може се опоре-
зивати у држави уговорници” треба тумачити на 
начин да држава уговорница којој је на основу 
одговарајућих одредаба уговора о избегавању 
двоструког опорезивања дато право опорези-
вања, то право и користи, али под условом да у 
домаћем пореском законодавству постоји одго-
варајући порез на односне приходе (у конкрет-
ном случају, порез на зараду из радног односа).

Уколико такав порез не постоји у домаћем 
пореском законодавству државе уговорнице 
којој је, на основу одговарајућих одредба угово-
ра о избегавању двоструког опорезивања дато 
право опорезивања, она то своје право не може 
да искористи (ово из разлога јер се одредбама 
уговора о избегавању двоструког опорезивања 
у порески систем државе уговорнице не могу 
уводити порези који, у ој држави и иначе не по-
стоје).

С обзиром на изнето, посебно указујемо на 
то да се напред наведено решење (деоба права 
опорезивања зараде из радног односа између 
државе резидентности – Републике Србије и др-
жаве извора зараде – Катара) према којем се, у 
конкретном случају, ради о физичком лицу – др-
жављанину и резиденту Републике Србије које 
остварује зараду из радног односа код правног 
лица (авиокомпаније која обавља међународни 
ваздушни саобраћај) које је порески резидент 
Катара не примењује, ако односно физичко 
лице није порески резидент Републике Србије 
већ порески резидент Катара. Ово зато јер лице 
у Катару живи и ради и има центар пословних 
и животних интереса (што у сваком конкрет-
ном случају треба доказивати – поред осталог 
и, потврдом о резидентности издатом од стра-
не надлежних органа Катара на коју чињеницу, 
имајући у виду одредбе ЗПДГ и Уговора, надле-
жни порески органи Републике Србије немају 
примедаба).

У наведеном случају, искључиво право опо-
резивања зараде коју физичко лице – резидент 
Катара, оствари из радног односа код правног 
лица (авио-компаније која обавља међународни 
ваздушни саобраћај) које је порески резидент Ка-
тара има Катар (али не и Република Србија). На-
ведено, у свему по одредбама домаћег пореског 
законодавства Катара (зато јер је, у конкретном 
случају, реч о искључиво унутрашњем питању Ка-
тара).

Мишљење Министарства финансија  
бр. 4130042/201904 од 8. 8. 2019. године

Обавеза плаћања пореза на доходак грађана 
приликом исплате награде

Одредбама чл. 1. и 2. Закона о порезу на дохо-
дак грађана („Службени гласник РС”, бр. 24/01… 
95/18 – у даљем тексту: Закон) прописано је да 
порез на доходак грађана плаћају физичка лица 
која остварују доходак, на приходе из свих изво-
ра, сем оних који су посебно изузети Законом.

Порез на доходак грађана плаћа се на такса-
тивно наведене врсте прихода, било да су оства-
рени у новцу, у натури, чињењем или на други 
начин (члан 3. Закона).

Порески обвезник је физичко лице које је по 
одредбама тог закона дужно да плати порез 
(члан 6. Закона).

Према одредби члана 85. став 1. тачка 16) 
Закона осталим приходима, у смислу овог 
закона, сматрају се и други приходи који по 
својој природи чине доходак физичког лица, а 
нарочито сви други приходи који нису опоре-
зовани по другом основу или нису изузети од 
опорезивања или ослобођени плаћања пореза 
по овом закону.

Порез на друге приходе плаћа се по стопи од 
20%, која се примењује на основицу коју чини опо-
резиви приход као бруто приход умањен за нор-
миране трошкове у висини од 20% (члан 85. став 
3. и члан 86. став 1. Закона).

Према одредбама члана 99. став 1. тачка 9) и 
члана 101. Закона порез на остале приходе, када 
је исплатилац правно лице, предузетник или 
предузетник паушалац, утврђује се и плаћа по 
одбитку од сваког појединачно оствареног при-
хода, тако што исплатилац за сваког обвезника и 
за сваки појединачно исплаћени приход обрачу-
нава, обуставља и уплаћује порез на прописани 
јединствени уплатни рачун у моменту исплате 
прихода, у складу са прописима који важе на дан 
исплате прихода, осим ако Законом није друкчи-
је прописано.

Према одредби члана 17. Одлуке о признањи-
ма града Крагујевца („Службени лист града Кра-
гујевца”, бр. 18/14 – пречишћен текст и 11/18 – у 
даљем тексту: Одлука) годишња награда града 
Крагујевца – Ђурђевданска награда (у даљем 
тексту: Награда) додељује се за дело које пред-
ставља највредније достигнуће у Крагујевцу у 
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областима: привреде, приватног предузетни-
штва, проналазаштва, уметности; науке; меди-
цине; архитектуре и урбанизма; новинарства; 
образовања, спорта, доприноса у акцијама ху-
манитарног карактера и другим областима зна-
чајним за Град.

Награду може добити физичко или правно 
лице које има пребивалиште, односно седиште 
на територији града Крагујевца и може бити до-
дељена појединцу или групи за заједничко дело 
(члан 18. ст. 1. и 2. Одлуке).

Награда се додељује за достигнуће у наведе-
ним областима, за период од 1. јануара до 31. де-
цембра године, која претходи години у којој се 
награда додељује (члан 19. Одлуке).

Одредбама члана 20. Одлуке уређено је шта 
се подразумева под достигнућем које је постало 
доступно јавности из области уметности, науке, 
медицине, архитектуре и урбанизма, новинар-
ства, образовања, спорта, привреде или приват-
ног предузетништва, у области хуманитарног 
карактера и другим областима значајним за Град.

Одбор надлежан за обележавање празника, 
јубилеја и доделу признања најкасније до 1. фе-
бруара у години за коју се додељује награда, об-
јављује јавни позив за достављање предлога за 
доделу Награде (члан 22. став 1. Одлуке).

Одлуку о додели Награде доноси Скупштина 
града Крагујевца (члан 27. Одлуке).

Награда се уручује у облику дипломе и новча-
не награде (члан 28. став 1. Одлуке).

Имајући у виду наведено, примање које 
физичко лице оствари као годишњу награду 
града Крагујевца – Ђурђевданску награду за 
дело које представља највредније достигнуће 
остварено у календарској години која претхо-
ди години у којој се награда додељује у обла-
стима значајним за град Крагујевац сагласно 
Одлуци, има порески третман другог прихода 
у складу са чл. 85. и 86. Закона.

Порез на други приход обрачунава се и плаћа 
по одбитку.

Са становишта доприноса за обавезно соци-
јално осигурање истичемо да не постоји обавеза 
плаћања доприноса када се давања (у конкрет-
ном случају, по основу годишње награде града 
која се додељује за достигнуће у одређеној обла-
сти) врше физичким лицима која нису запослена 

код исплатиоца, а која (давања) нису у вези са 
радом у односу на исплатиоца.

Мишљење Министарства финансија  
бр. 43000258/201904 од 2. 8. 2019. године

Рачунање периода од најмање десет година 
власништва над уделом у привредном друштву 

као услова за остваривање права на пореско 
изузимање

Одредбом члана 72. став 1. тачка 3) Закона о 
порезу на доходак грађана („Службени гласник 
РС”, бр. 24/01… 95/18 – у даљем тексту: Закон) 
прописано је да капитални добитак, односно гу-
битак у смислу овог закона представља разлику 
између продајне цене права, удела и хартија од 
вредности и њихове набавне цене, остварену 
преносом удела у капиталу правних лица, акција 
и осталих хартија од вредности.

Под преносом се сматра продаја или други 
пренос уз новчану или неновчану накнаду (члан 
72. став 2. Закона).

Одредбом члана 72а став 1. тачка 5) Закона 
прописано је да се капиталним добитком, одно-
сно губитком у смислу овог закона не сматра ра-
злика настала преносом права, удела или хартија 
од вредности, када је обвезник извршио пренос 
права, удела или хартија од вредности које је пре 
преноса имао у свом власништву непрекидно нај-
мање десет година.

Продајном ценом за сврху одређивања капи-
талног добитка, сагласно одредбама члана 73. ст. 
1. и 2. Закона, сматра се уговорена цена, односно 
тржишна цена коју утврђује надлежни порески 
орган ако оцени да је уговорена цена нижа од 
тржишне, при чему се као уговорена, односно 
тржишна цена узима цена без пореза на пренос 
апсолутних права.

Набавном ценом за сврху одређивања капи-
талног добитка, у смислу Закона, сматра се цена 
по којој је обвезник стекао право, удео или харти-
ју од вредности (члан 74. став 1. Закона).

Набавна цена увећава се годишњим индек-
сом потрошачких цена од дана стицања до дана 
преноса, према подацима републичког органа 
надлежног за послове статистике (члан 74. став 
9. Закона).

Према одредби члана 44. став 3. Закона о при-
вредним друштвима („Службени гласник РС”, 
бр. 36/11… 95/18) основни (регистровани) капи-
тал друштва је новчана вредност уписаних улога 
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чланова друштва у друштво која је регистрована 
у складу са законом о регистрацији.

Сагласно одредбама члана 45. ст. 1. и 3. Закона 
о привредним друштвима, улози у друштво могу 
да буду новчани и неновчани и изражавају се у 
динарима, с тим што неновчани улози могу бити 
у стварима и правима, ако тим законом за поје-
дине форме друштава није другачије одређено.

Вредност неновчаног улога утврђује се од 
стране јединог члана друштва или споразумно 
од стране свих чланова друштва, односно путем 
процене у складу са чл. 51. до 58. овог закона 
(члан 50. став 1. Закона о привредним друштви-
ма).

Према одредби члана 92. став 1. Закона о при-
вредним друштвима, предузетник може донети 
одлуку о наставку обављања делатности у форми 
привредног друштва, при чему се сходно приме-
њују одредбе овог закона о оснивању дате фор-
ме друштва.

Одредбом члана 92. став 2. Закона о привред-
ним друштвима прописано је да се на основу 
одлуке из става 1. овог члана врши истовремено 
брисање предузетника из регистра привредних 
субјеката и регистрација оснивања привредног 
друштва из става 1. овог члана које преузима сва 
права и обавезе предузетника настале из посло-
вања до тренутка оснивања тог привредног дру-
штва.

Одредбом члана 151. став 1. Закона о привред-
ним друштвима прописано је да члан друштва 
стиче удео у друштву сразмерно вредности њего-
вог улога у укупном основном капиталу друштва, 
осим ако је оснивачким актом при оснивању дру-
штва или једногласном одлуком скупштине одре-
ђено другачије.

Члан друштва може имати само један удео у 
друштву (члан 151. став 2. Закона о привредним 
друштвима).

Имајући у виду наведено, како се право на по-
реско изузимање код продаје удела остварује у 
случају када је физичко лице удео у привредном 
друштву пре преноса имало у свом власништву 
непрекидно најмање десет година, за оствари-
вање права на пореско изузимање од значаја је 
околност да је физичко лице непрекидно најмање 
десет година имало у свом власништву предмет-
ни удео у привредном друштву.

Период од најмање десет година власништва 
над уделом у привредном друштву (као услов за 
остваривање права на пореско изузимање) рачу-

на се почев од дана када је лице стекло удео у 
привредном друштву.

Дакле, околност да је физичко лице обављало 
предузетничку делатност дуже од десет година 
пре оснивања привредног друштва у коме има 
удео није од значаја за рачунање периода од де-
сет година власништва над уделом у привред-
ном друштву (као услов за остваривање права 
на пореско изузимање) јер се наведени пери-
од односи на време током ког је физичко лице 
имало у свом власништву удео у конкретном 
привредном друштву, а не на време током ког 
је обављало предузетничку делатност пре него 
што је наставило да обавља делатности у форми 
привредног друштва.

Набавном ценом удела сматра се цена по којој 
је обвезник стекао удео у привредном друштву.

Мишљење Министарства финансија  
бр. 01100482/201704 од 2. 8. 2019. године

Накнада за коришћење личног имена  
физичког лица

1. Са становишта Закона о порезу на доходак 
грађана

Према одредби члана 85. став 1. тачка 16) За-
кона о порезу на доходак грађана („Службени 
гласник РС”, бр. 24/01… 95/18 – у даљем тексту: 
ЗПДГ) осталим приходима, у смислу овог зако-
на, сматрају се и други приходи који по својој 
природи чине доходак физичког лица, а наро-
чито сви други приходи који нису опорезовани 
по другом основу или нису изузети од опорези-
вања или ослобођени плаћања пореза по овом 
закону.

Порез на друге приходе плаћа се по стопи од 
20%, која се примењује на основицу коју чини опо-
резиви приход као бруто приход умањен за нор-
миране трошкове у висини од 20% (члан 85. став 
3. и члан 86. став 1. ЗПДГ).

Одредбама члана 99. став 1. тачка 9) и члана 
101. ЗПДГ прописано је да се порез на остале при-
ходе, када је исплатилац правно лице, предузет-
ник или предузетник паушалац, утврђује и плаћа 
по одбитку од сваког појединачно оствареног 
прихода, тако што исплатилац за сваког обве-
зника и за сваки појединачно исплаћени приход 
обрачунава, обуставља и уплаћује порез на про-
писани јединствени уплатни рачун у моменту ис-
плате прихода, у складу са прописима који важе 
на дан исплате прихода, осим ако ЗПДГ није друк-
чије прописано.
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Сагласно члану 28. ст. 1. и 2. Закона о здрав-
ственој заштити („Службени гласник РС”, број 
25/19) здравствена установа може да се оснује 
средствима у јавној или приватној својини, ако 
овим законом није другачије уређено, с тим да 
здравствену установу у приватној својини оснива 
правно или физичко лице, под условима прописа-
ним овим законом.

На органе здравствене установе у приват-
ној својини, статусне промене, промену правне 
форме и престанак постојања, сходно се приме-
њују прописи којима се уређује правни положај 
привредних друштава (члан 28. став 4. Закона о 
здравственој заштити).

На основу решења о испуњености прописаних 
услова за обављање здравствене делатности, 
здравствена установа и њена организациона је-
диница ван седишта здравствене установе, упи-
сује се у Регистар здравствених установа, који се 
води у АПР, у складу са законом, и здравствена 
установа стиче својство правног лица и почиње са 
радом даном уписа у регистар (члан 33. ст. 8. и 9. 
Закона о здравственој заштити).

Сагласно одредби члана 30. став 1. Закона о 
привредним друштвима („Службени гласник РС”, 
бр. 36/11… 95/18) пословно име друштва може да 
садржи лично име физичког лица уз његову сагла-
сност, а ако је то лице умрло уз сагласност њего-
вих законских наследника.

Ако члан привредног друштва чије је лично 
име садржано у називу друштва престане да 
буде члан тог друштва, назив тог друштва може 
наставити да садржи то лично име само уз сагла-
сност тог лица, а ако је то лице умрло уз сагла-
сност његових законских наследника (члан 30. 
став 2. Закона о привредним друштвима).

Одредбом члана 352. став 1. Породичног за-
кона („Службени гласник РС”, бр. 18/05… 6/15) 
прописано је да ималац може и уз накнаду дати 
пристанак за употребу свог личног имена или 
дела имена у допуштене сврхе.

Имајући у виду наведено, приход који фи-
зичко лице оствари од здравствене установе 
(правно лице) по основу уговора којим се уре-
ђује коришћење дела личног имена тог физичког 
лица (у конкретном случају, презиме) у називу 
те установе са којом је физичко лице закључило 
предметни уговор, има порески третман другог 
прихода у складу са чл. 85. и 86. ЗПДГ. Порез на 
други приход обрачунава се и плаћа по одбитку.

2. Са становишта Закона о порезу на добит 
правних лица

Сагласно одредби члана 1. став 1. Закона о по-
резу на добит правних лица („Службени гласник 
РС”, бр. 25/01… 95/18 – у даљем тексту: ЗПДПЛ), 
порески обвезник пореза на добит правних лица 
(у даљем тексту: порески обвезник) је привред-
но друштво, односно предузеће, односно друго 
правно лице које је основано ради обављања де-
латности у циљу стицања добити.

Одредбом члана 6. став 1. ЗПДПЛ, прописано 
је да је основица пореза на добит правних лица 
опорезива добит.

Опорезива добит утврђује се у пореском би-
лансу усклађивањем добити обвезника исказа-
не у билансу успеха, који је сачињен у складу са 
међународним рачуноводственим стандардима 
(у даљем тексту: МРС), односно међународним 
стандардима финансијског извештавања (у да-
љем тексту: МСФИ), односно међународним 
стандардом финансијског извештавања за мала 
и средња правна лица (у даљем тексту: МСФИ за 
МСП) и прописима којима се уређује рачуновод-
ство, на начин утврђен овим законом (члан 6. 
став 2. ЗПДПЛ).

У смислу члана 7. став 1. ЗПДПЛ, за утврђивање 
опорезиве добити признају се расходи у износи-
ма утврђеним билансом успеха, у складу са МРС, 
односно МСФИ и МСФИ за МСП, као и прописи-
ма којима се уређује рачуноводство, осим оних 
расхода за које је овим законом прописан други 
начин утврђивања (члан 7. став 1. ЗПДПЛ).

За утврђивање опорезиве добити обвезника 
који, према прописима којима се уређује рачу-
новодство, не примењује МРС, односно МСФИ 
и МСФИ за МСП, признају се расходи утврђени 
у складу са начином признавања, мерења и про-
цењивања расхода који прописује министар фи-
нансија, осим расхода за које је овим законом 
прописан други начин утврђивања (члан 7. став 
2. ЗПДПЛ).

Сагласно наведеном, уколико обвезник нак-
наду коју плаћа физичком лицу, по основу уго-
вора којим се уређује коришћење дела личног 
имена тог физичког лица, у својим пословним 
књигама (а сагласно релевантним рачуновод-
ственим прописима), евидентира као расход, 
тако исказан расход признаје се у пореском би-
лансу, у складу са чланом 7. ЗПДПЛ.
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Мишљење Министарства финансија  
бр. 01100338/201904 од 30. 7. 2019. године

Примање запосленог по основу коришћења 
синдикалних средстава сакупљених са рачуна 
послодавца представља примање запосленог 

које има третман зараде
Како наводите у допису, Посебним колек-

тивним уговором за јавна предузећа у комунал-
ној делатности на територији Републике Србије 
предвиђено је да, у циљу превенције радне инва-
лидности, послодавац може да издваја средства 
у складу са општим актом и програмом послова-
ња. На основу Посебног колективног уговора за 
јавна комунална предузећа чији је оснивач град 
Чачак и Колективног уговора ЈКП „XXX” Чачак, 
у циљу превенције радне инвалидности, посло-
давац је дужан да издваја средства до 0,2% на 
масу средстава исплаћених на име зараде за 
сваки месец за превенцију радне инвалидности, 
а запослени су дужни да иста користе у складу 
са критеријумима које утврди репрезентативни 
синдикат и послодавац.

Одредбом члана 13. став 1. Закона о порезу 
на доходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 
24/01… 95/18 – у даљем тексту: Закон) прописано 
је да се под зарадом у смислу овог закона сматра 
зарада која се остварује по основу радног одно-
са, дефинисана законом којим се уређују радни 
односи и друга примања запосленог.

Према одредби члана 14. став 1. Закона, зара-
дом, у смислу овог закона, сматрају се и прима-
ња у облику бонова, хартија од вредности, осим 
акција стечених у поступку својинске трансфор-
мације, новчаних потврда, робе, као и примања 
остварена чињењем или пружањем погодности, 
опраштањем дуга, као и покривањем расхода об-
везника новчаном надокнадом или непосредним 
плаћањем.

Порез на зараде утврђује се и плаћа по одбит-
ку од сваког појединачно оствареног прихода 
(члан 99. став 1. тачка 1) Закона).

Имајући у виду наведене Законске одредбе, 
као и наводе из вашег захтева и усменог поја-
шњења, да се у предметном случају врши давање 
запосленима из средстава синдиката, која у скла-
ду са колективним уговором обезбеђује посло-
давац на терет сопствених средстава тако што 
издваја износ до 0,2% на масу средстава исплаће-
них на име зараде за сваки месец у циљу превен-
ције радне инвалидности запослених, сматрамо 
да такво примање запосленог које остварује по 

основу коришћења синдикалних средстава са-
купљених преносом средстава са рачуна посло-
давца (а не од чланарине која се плаћа из зараде 
запосленог из које су претходно плаћени порез 
и доприноси) представља примање запосле-
ног које има порески третман зараде, сагласно 
одредбама чл. 13. и 14. Закона.

Како се порез на зараде обрачунава и плаћа 
по одбитку, обавезу обрачунавања и плаћања 
пореза на зараде има послодавац код кога је за-
послени у радном односу.

У вези са применом одредаба Закона о раду, 
за давање одговора надлежно је Министарство 
за рад, запошљавање, борачка и социјална пита-
ња.

Порези на имовину

Мишљење Министарства финансија  
бр. 4300000474/201904 од 16. 8. 2019. године

Основица пореза на имовину за непокретност 
за коју је пореска обавеза настала по основу 

судске одлуке
Према одредби члана 7. став 1. Закона о по-

резима на имовину („Службени гласник РС”, 
бр. 26/01, 45/02 – СУС, 80/02, 80/02 – др. закон, 
135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 – УС, 
47/13, 68/14 – др. закон, 95/18 и 99/18 – УС – у да-
љем тексту: Закон), основица пореза на имовину 
за непокретности обвезника који води послов-
не књиге и чију вредност у пословним књигама 
исказује по методу фер вредности у складу са 
међународним рачуноводственим стандарди-
ма (МРС), односно међународним стандардима 
финансијског извештавања (МСФИ) и усвојеним 
рачуноводственим политикама је фер вредност 
исказана на последњи дан пословне године обве-
зника у текућој години.

За непокретност из ст. 1. и 8. овог члана и 
члана 7а став 6. овог закона, за експлоатациона 
поља и за објекте из члана 7. став 6. овог закона, 
коју обвезник који води пословне књиге изгради, 
стекне или му по другом основу настане пореска 
обавеза у току године за коју се утврђује порез 
на имовину (у даљем тексту: пореска година) или 
у текућој години након почетка пословне годи-
не обвезника која је различита од календарске, 
основица пореза на имовину за ту годину је њена 
набавна вредност исказана у пословним књигама 
обвезника, а за наредне године утврђује се при-
меном ст. 1. до 8. и става 10. овог члана.
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Према одредби члана 20. Закона о рачуновод-
ству („Службени гласник РС”, бр. 62/13 и 30/18), за 
признавање, вредновање, презентацију и обело-
дањивање позиција у финансијским извештајима, 
велика правна лица, правна лица која имају оба-
везу састављања консолидованих финансијских 
извештаја (матична правна лица), јавна друштва, 
односно друштва која се припремају да постану 
јавна, у складу са законом којим се уређује тржи-
ште капитала, независно од величине, примењују 
МСФИ.

Према томе, основица пореза на имовину за 
2019. годину за непокретност обвезника који 
води пословне књиге који је, према прописима 
којима се уређује рачуноводство разврстан у ве-
лико правно лице и који вредност непокретности 
у пословним књигама исказује по фер вредности 
у складу са међународним рачуноводственим 
стандардима (МРС), односно међународним 
стандардима финансијског извештавања (МСФИ) 
и усвојеним рачуноводственим политикама, за 
коју је пореска обавеза настала у 2019. години, 
по основу судске одлуке, јесте набавна вредност 
те непокретности исказана у пословним књигама 
обвезника.

Мишљење Министарства финансија  
бр. 4130000061/201904 од 14. 8. 2019. године

Ослобођење од пореза на пренос апсолутних 
права не може да се оствари по основу 

куповине другог стана
Према одредби члана 31а став 1. Закона о по-

резима на имовину („Службени гласник РС”, бр. 
26/01, 45/02 – СУС, 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 
61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 – УС, 47/13, 68/14 
– др. закон, 95/18 и 99/18 – УС – у даљем тексту: За-
кон), порез на пренос апсолутних права не плаћа 
се на пренос права својине на стану или породи-
чној стамбеној згради (у даљем тексту: стан), од-
носно својинском уделу на стану или породичној 
стамбеној згради физичком лицу које купује први 
стан (у даљем тексту: купац првог стана), за повр-
шину која за купца првог стана износи до 40 m² 
и за чланове његовог породичног домаћинства 
који од 1. јула 2006. године нису имали у својини, 
односно сусвојини стан на територији Републике 
Србије до 15 m² по сваком члану (у даљем тексту: 
одговарајући стан), под условом да:
1) је купац првог стана пунолетни држављанин Ре-
публике Србије, са пребивалиштем на територији 
Републике Србије;

2) купац првог стана од 1. јула 2006. године до 
дана овере уговора о купопродаји на основу 
кога купац стиче први стан, није имао у својини, 
односно сусвојини стан на територији Републике 
Србије.

Према одредби члана 31б став 1. Закона, право 
на пореско ослобођење у складу са одредбама 
члана 31а овог закона нема обвезник који право 
својине на стану преноси:
1) лицу на основу чије прве куповине стана је јед-
ном остварено право на рефундацију пореза на 
додату вредност, у складу са законом којим се 
уређује порез на додату вредност, или на поре-
ско ослобођење од плаћања пореза на пренос ап-
солутних права у складу са одредбама овог става 
и члана 31а овог закона;
2) члану породичног домаћинства купца првог 
стана за кога је једном остварено право на ре-
фундацију пореза на додату вредност, у складу са 
законом којим се уређује порез на додату вред-
ност, или на пореско ослобођење од плаћања 
пореза на пренос апсолутних права у складу са 
одредбама овог става и члана 31а овог закона.

Законом о порезима на имовину није про-
писано право на рефундацију пореза на пренос 
апсолутних права, као ни ослобођење од пореза 
на пренос апсолутних права код куповине другог 
стана. На пренос права својине на стану купцу пр-
вог стана остварује се пореско ослобођење кад 
су за то прописани услови. Да би се остварило 
ослобођење од пореза на пренос апсолутних 
права по основу куповине првог стана у складу са 
Законом, између осталих, услови су и да физичко 
лице које купује први стан 1. јула 2006. године до 
дана овере уговора о купопродаји на основу кога 
стиче први стан није имало у својини, односно у 
сусвојини, стан на територији Републике Србије, 
односно да купац на основу прве куповине стана 
није остварио право на рефундацију пореза на 
додату вредност.

Према томе, кад је физичко лице по основу за-
кљученог и извршеног уговора (како наводите, 
цена је плаћена, стан предат купцу у посед, купац 
се уселио у стан) стекло „први” стан у Републици 
Србији и као купац „првог” стана остварило ре-
фундацију пореза на додату вредност, након чега 
је раскинуло тај уговор и од физичких лица купи-
ло „други” стан за који пренос је решењем поре-
ског органа утврђен порез на пренос апсолутних 
права, који је измирио купац као јемац (зато што 
је обавезу плаћања пореза преузео уговором о 
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куповини стана иако је продавац обвезник поре-
за по том основу), нема законског основа да се 
физичком лицукупцу „другог” стана које је код 
куповине тог стана платило порез на пренос ап-
солутних права, изврши рефундација плаћеног 
пореза.

Мишљење Министарства финансија  
бр. 4300000427/201904 од 13. 8. 2019. године

Услови за примену ослобођења од пореза на 
имовину за објекте који су намењени и користе 

се искључиво за примарну пољопривредну 
производњу

Према одредби члана 12. став 1. тачка 10) За-
кона о порезима на имовину („Службени гласник 
РС”, бр. 26/01, 45/02 – СУС, 80/02, 80/02 – др. за-
кон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 
– УС, 47/13, 68/14 – др. закон, 95/18 и 99/18 – УС 
– у даљем тексту: Закон), порез на имовину не 
плаћа се на непокретности – објекте обвезника 
пореза на доходак грађана на приходе од пољо-
привреде и шумарства, односно обвезника коме 
је пољопривреда претежна регистрована делат-
ност, који су намењени и користе се искључиво за 
примарну пољопривредну производњу, у складу 
са законом којим се уређује пољопривредно зе-
мљиште.

Одредбе члана 12. став 1. т. 2) до 11), т. 13) и 
14) и става 2. овог члана не примењују се на непо-
кретности које се трајно дају другим лицима ради 
остваривања прихода, осим на непокретности из 
става 1. тачка 7) овог члана за које је уговором о 
концесији уређено да концесионар неће плаћати 
порез на имовину (члан 12. став 3. Закона).

Трајним давањем другим лицима, у смислу 
става 3. овог члана, сматра се свако уступање не-
покретности другом лицу уз накнаду, које у току 
12 месеци, непрекидно или са прекидима, траје 
дуже од 183 дана (члан 12. став 4. Закона).

Према одредби члана 1. став 1. Закона о поре-
зу на доходак грађана („Службени гласник РС”, 
бр. 24/01, 80/02 – др. закон, 80/02, 135/04, 62/06, 
65/06 – исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – 
УС, 93/12, 114/12 – УС, 47/13, 48/13 – исправка, 108/13, 
57/14, 68/14 – др. закон, 112/15, 113/17 и 95/18 – у да-
љем тексту: ЗПДГ), порез на доходак грађана пла-
ћају, у складу са одредбама овог закона, физичка 
лица која остварују доходак.

Према одредби члана 31. став 1. ЗПДГ прихо-
дом од самосталне делатности сматра се приход 
остварен од привредних делатности, укључујући 

и делатности пољопривреде и шумарства, пру-
жањем професионалних и других интелектуал-
них услуга, као и приход од других делатности, 
уколико се на тај приход по овом закону порез 
не плаћа по другом основу.

Према томе, обвезник пореза на имовину 
може применом члана 12. став 1. тачка 10) Закона 
остварити пореско ослобођење на објекте који 
су намењени и који се користе искључиво за при-
марну пољопривредну производњу, у складу са 
законом којим се уређује пољопривредно земљи-
ште, који нису уступљени другом лицу уз накнаду, 
при чему то уступање у току 12 месеци (непрекид-
но или са прекидима) траје дуже од 183 дана, под 
условом да је:
● обвезник пореза на имовину – физичко лице 
уједно и обвезник пореза на доходак грађана на 
приходе од пољопривреде и шумарства;
● обвезнику пореза на имовину – правном лицу 
пољопривреда претежна регистрована делат-
ност.

Дакле, кад испуњава све прописане услове, 
по наведеном основу пореско ослобођење може 
остварити и правно лице.

Мишљење Министарства финансија  
бр. 0110000619/201904 од 13. 8. 2019. године

Утврђивање основице пореза на имовину за 
кућу за становање обвезника који не води 

пословне књиге
Према одредби члана 5. став 1. Закона о по-

резима на имовину („Службени гласник РС”, бр. 
26/01, 45/02 – СУС, 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 
61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 – УС, 47/13, 
68/14 – др. закон, 95/18 и 99/18 – УС – у даљем 
тексту: Закон), основица пореза на имовину за 
непокретности пореског обвезника који не води 
пословне књиге је вредност непокретности утвр-
ђена у складу са овим законом.

Према одредби члана 6. став 1. Закона, вред-
ност непокретности из члана 5. овог закона утвр-
ђује се применом следећих елемената:
1) корисна површина;
2) просечна цена квадратног метра (у даљем тек-
сту: просечна цена) одговарајућих непокретно-
сти у зони у којој се налази непокретност.

Корисна површина објекта је збир подних 
површина између унутрашњих страна ободних 
зидова објекта (из које су искључене површине 
балкона, тераса, лођа, степеништа изван габа-
рита објекта, неадаптираних таванских просто-
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ра и простора у заједничкој недељивој својини 
свих власника посебних делова истог објекта, 
осим површине испод носећих зидова и носећих 
стубова који пролазе кроз објекат који су исто-
времено посебан и заједнички део објекта), а за 
објекат који нема хоризонталну подну површину 
или ободне зидове корисна површина је површи-
на његове вертикалне пројекције на земљиште 
(члан 6. став 2. тачка 2) Закона).

Према одредби члана 6. став 5. Закона, про-
сечну цену одговарајућих непокретности по 
зонама на територији јединице локалне само-
управе утврђује свака јединица локалне самоу-
праве актом надлежног органа, на основу цена 
остварених у промету одговарајућих непокрет-
ности по зонама у периоду од 1. јануара до 30. 
септембра године која претходи години за коју 
се утврђује порез на имовину (у даљем тексту: 
текућа година).

Просечна цена у зони у којој није било нај-
мање три промета (у даљем тексту: зона у којој 
није било промета) одговарајућих непокрет-
ности у периоду из става 5. овог члана, за те 
непокретности утврђује се на основу просека 
просечних цена остварених у граничним зона-
ма у којима је у том периоду било најмање три 
промета одговарајућих непокретности (члан 6. 
став 6. Закона).

Одредбама члана 6а став 1. Закона прописано 
је да се за сврху утврђивања основице пореза на 
имовину, непокретности разврставају у следеће 
групе одговарајућих непокретности:
1) грађевинско земљиште;
2) пољопривредно земљиште;
3) шумско земљиште;
4) друго земљиште;
5) стан;
6) кућа за становање;
7) пословне зграде и други (надземни и подзем-
ни) грађевински објекти који служе за обављање 
делатности;
8) гараже и гаражна места.

Према томе, корисна површина куће за ста-
новање је збир подних површина између унутра-
шњих страна њених ободних зидова (независно 
од тога да ли је подна површина изнад или испод 
нивоа земљишта у које је та кућа инкорпориса-
на), при чему се у ту површину не укључују повр-
шине балкона, тераса, лођа, степеништа изван 
габарита објекта и неадаптираних таванских 
простора, а укључује се површина испод носећих 

зидова и носећих стубова који пролазе кроз тај 
објекат. То значи да се у корисну површину куће 
за становање која је делом испод нивоа земљи-
шта урачунава и површина тог дела, тј. подрум-
ског простора који се, како наводите, састоји од 
пет остава, претпростора и ходника.

Законом није прописана посебна група за 
разврставање објеката и њихових делова чија је 
подна површина испод нивоа земљишта, па се ни 
просечне цене квадратног метра одговарајућих 
непокретности у зонама (као елемента за утврђи-
вање основице пореза на имовину), не утврђују 
посебно за такве непокретности. Стога се вред-
ност куће за становање (која чини основицу поре-
за на имовину) обвезника који не води пословне 
књиге, која је јединствена целина, а чија је подна 
површина делом испод нивоа земље, утврђује 
применом просечне цене Кућа за становање у 
зони у којој се она налази (под условом да је ту 
просечну цену јединица локалне самоуправе об-
јавила на начин на који се објављују њени општи 
акти, до 30. новембра године која претходи годи-
ни за коју се утврђује порез на имовину). Та вред-
ност се може умањити за амортизацију у складу 
са чланом 5. став 3. Закона.

Просечну цену одговарајућих непокретно-
сти по зонама на територији јединице локалне 
самоуправе утврђује свака јединица локалне са-
моуправе, сваке године. У конкретном случају, 
Скупштина града Београда је Одлуком о утвр-
ђивању просечних цена квадратног метра од-
говарајућих непокретности на територији града 
Београда за утврђивање пореза на имовину за 
2019. годину („Службени лист града Београда”, 
број 108/18), коју је објавила 30. новембра 2018. 
године, утврдила и просечне цене квадратног ме-
тра Кућа за становање у екстра зони становања, 
чијом применом се утврђује порез на имовину 
за те куће, за 2019. годину, у износу од 223.043 
динара.

Мишљење Министарства финансија  
бр. 4300000317/201904 од 12. 8. 2019. године

Разврставање рибњака за сврху утврђивања 
основице пореза на имовину

Економски објекат – рибњак се, за сврху утвр-
ђивања основице пореза на имовину, разврстава 
у групу непокретности из члана 6а став 1. тачка 
7) Закона – Пословне зграде и други (надземни 
и подземни) грађевински објекти који служе за 
обављање делатности.
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Девизно пословање

Мишљење Министарства финансија  
бр. 0110000446/201916 од 22. 7. 2019. године

Трансакције по основу премија осигурања 
и преноса по основу животних осигурања 
између резидената и између резидената и 
нерезидената у Републици могу се вршити  

и у девизама
У допису најпре постављате питање да ли се 

и под којим условима може извршити исплата 
осигуране суме осигуранику који је нерезидент – 
физичко лице које је запослено у представништву 
резидента – правног лица у иностранству, при 
чему је основ за исплату осигуране суме уговор 
о колективном животном осигурању који је рези-
дент – правно лице, као послодавац нерезидента 
– физичког лица, закључио са резидентом – дру-
штвом за осигурање, а исплата би се извршила 
на рачун осигураника који је отворен код банке 
у иностранству. С тим у вези, указујемо на то да 
је чланом 3. Закона прописано да се плаћање, на-
плаћивање и пренос по текућим пословима изме-
ђу резидената и нерезидената врши слободно, у 
складу са овим законом, те да плаћања и прено-
си по основу текућих послова обухватају, изме-
ђу осталог, и преносе у корист физичких лица по 
основу ликвидираних штета по основу уговора о 
осигурању.

Поред тога, Шифарником основа наплате, пла-
ћања и преноса у платном промету са иностран-
ством, који је Прилог 2 Упутства за спровођење 
Одлуке о условима и начину обављања платног 
промета са иностранством („Службени гласник 
РС”, од броја 24/07 до броја 82/17), прописана 
је шифра прилива и одлива 259 која се уноси у 
налоге платног промета са иностранством при-
ликом, између осталог, наплате и плаћања пре-
мија осигурања и преноса по основу осигурања 
живота које нерезиденти власници полиса плаћа-
ју резидентним друштвима за осигурање. Ипак, 
како је Народна банка Србије надлежна за тума-
чење подзаконских прописа о обављању платног 
промета са иностранством, а којим прописима је 
обухваћено и Упутство за спровођење Одлуке о 
условима и начину обављања платног промета са 
иностранством, упућујемо вас да се за добијање 
мишљења у вези са применом шифре 259 обрати-
те тој институцији.

Даље у допису постављате питање да ли се 
и под којим условима може извршити исплата 

осигуране суме осигуранику који је резидент – 
физичко лице, при чему је основ за исплату оси-
гуране суме уговор о индивидуалном животном 
осигурању који је резидент – физичко лице закљу-
чило са резидентом – друштвом за осигурање. У 
вези с овим питањем указујемо на то да је чланом 
34. став 1. Закона прописано да се плаћање, на-
плаћивање и пренос између резидената и између 
резидената и нерезидената у Републици врши у 
динарима, док је ставом 2. тачком 4) истог чла-
на Закона прописано да се, изузетно од одред-
бе става 1. овог члана, плаћање, наплаћивање и 
пренос у Републици могу вршити и у девизама по 
основу премија осигурања и преноса по основу 
животних осигурања. С обзиром на наведено, не 
видимо сметњу да се трансакције по основу пре-
мија осигурања и преноса по основу животних 
осигурања између резидената и између резиде-
ната и нерезидената у Републици врше, осим у 
динарима, и у девизама.

Одговор у вези са применом прописа дали 
смо према подацима изнетим у захтеву. Напо-
мињемо да, сходно члану 8. став 1. Закона о На-
родној скупштини („Службени гласник РС”, број 
9/10), Народна скупштина доноси аутентично 
тумачење закона, као и да, у складу са чланом 
80. став 2. Закона о државној управи („Службени 
гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 37/18 
и 30/18), мишљења органа државне управе нису 
обавезујућа.

3
ДЕЦЕНИЈЕ

П С
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Мишљење Министарства трговине, туризма 
и телекомуникација  

број 0110000328/201903 под 1)

Да ли продавац услед тржишних кретања и 
интересовања купаца може поново да врши 

продају робе која је била на распродаји услед 
престанка њене продаје и који је минимални 
период који мора да протекне између краја 

распродаје и поновног почетка продаје робе?
Законом о трговини („Службени гласник РС”, 

бр. 52/2019), чланом 37. ставом 3, прописује се 
да је распродаја робе, продаја по нижој цени 
у односу на претходну цену, у случају престан-
ка пословања трговца, престанка пословања у 
одређеним објектима или престанка продаје 
одређене робе. 

У складу са наведеним, не постоји могућност 
поновне продаје робе која је већ била на распро-
даји услед престанка пословања трговца, пре-
станка пословања у одређеним објектима или 
престанка продаје одређене робе.

Мишљење Министарства трговине, туризма 
и телекомуникација  

број 0110000328/201903 под 2)

Који је минимални рок између краја једне 
акцијске продаје и почетка друге акцијске 
продаје исте робе, у ком роба мора да се 

продаје по редовној цени, односно по цени  
која није умањена?

Чланом 37. ставом 7. Закона о трговини („Сл. 
гласник РС”, бр. 52/2019) прописано је да је акциј-
ска продаја, продаја робе/услуге по цени која је 
нижа од претходне цене те робе/услуге и траје 
не дуже од 31 дан. У ставу 8. Закон наводи да тр-
говац и пружалац услуге који организују акцијску 
продају са роком важења до три дана не морају 
да истакну снижену и претходну цену, већ јасно 
одређење процента снижења.

Закон не прописује колико времена треба 
да протекне између две акцијске продаје исте 
робе, већ само максимално трајање акције.

Мишљења Министарства трговине 
у вези са применом новог Закона о 
трговини

Мишљење Министарства трговине, туризма 
и телекомуникација  

број 0110000328/201903 под 3)

Који је минимални рок који мора да прође 
између краја промотивне продаје и почетка 
акцијске продаје робе која се први пут уводи 
у продају (рок у ком се роба продаје по цени 

већој него у промотивној продаји)?
Члан 36. став 9. Закона о трговини („Сл. гласник 

РС”, бр. 52/2019) дефинише промотивну продају, 
као продају робе која се први пут уводи у понуду 
трговца и која се стога нуди по нижој цени од цене 
која ће бити формирана у редовној понуди, а чла-
ном 37. став 7, акцијску продају као продају робе/
услуге по цени која је нижа од претходне цене те 
робе/услуге и траје не дуже од 31 дан.

Као што се види у горенаведеном тексту, у 
Закону се не наводи колики временски период 
мора да прође између краја промотивне продаје 
и почетка акцијске продаје робе.

Мишљење Министарства трговине, туризма 
и телекомуникација  

број 0110000328/201903 под 4)

Која је минимална количина робе за коју је 
дозвољено оглашавање продајних подстицаја 
(нпр. који је проценат од укупних артикала у 

малопродајном објекту)?
Чланом 38. ставом 1. Закона о трговини („Сл. 

гласник РС”, бр. 52/2019) забрањено је оглашава-
ње продајних подстицаја за робу које има у тако 
малој количини да је очигледно да се тиме наме-
рава привлачење купаца ради навођења на купо-
вину друге робе, осим ако није назначена јасно 
расположива количина на дан почетка продајног 
подстицаја.

Закон јасно прописује да, у случају оглаша-
вања продајних подстицаја, роба не сме бити у 
тако малој количини, где би намера била привла-
чење купаца на куповину друге робе, сем у слу-
чају да је јасно назначена расположива количина 
на дан оглашавања.
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Мишљење Министарства трговине, туризма 
и телекомуникација  

број 0110000328/201903 под 5)

У случају оглашавања процената снижења, 
да ли је дозвољено да се оглашава проценат 

снижења у односу на само једну групу артикала 
(нпр. опрема за бебе) и да ли се најмање једна 

петина артикала на које се односи највећи 
проценат снижења може односити само  

на ту једну групу артикала?
Члан 36. став 1. Закона о трговини („Сл. гласник 

РС”, бр. 52/2019) продајни подстицај дефинише 
као понуду робе/услуге под повољнијим услови-
ма у односу на редовну понуду, и то нарочито са 
сниженом ценом, посебним условима продаје, 
испоруке, са обећањем награде, са пратећим по-
клонима, у програмима лојалности, односно дру-
гим погодностима. Даље, у ставу 2. истиче се шта 
понуда продајног подстицаја нарочито садржи и 
то: врсту подстицаја; прецизно и јасно одређење 
робе/услуге на коју се односи; период важења 
подстицаја, са назнаком датума почетка и датума 
истека, а у случају распродаје са назнаком „док 
трају залихе”; све евентуалне посебне услове ве-
зане за остваривање права на подстицај.

Закон у члану 38. став 2. наводи да код оглаша-
вања процента снижења, највећи проценат сни-
жења може да се наведе уколико се односи на 
најмање једну петину робе у асортиману трговца 
на сваком продајном месту на који се продајни 
подстицај односи.

Мишљења смо да се оглашавање процента 
снижења може односити на одређену категори-
ју робе, при чему та категорија мора бити пре-
цизно и јасно одредива како се потрошач не би 
доводио у заблуду.

Мишљење Министарства трговине, туризма 
и телекомуникација  

број 0110000329/20190 под 6)

Уколико трговац одлучи да трајно снизи цену 
одређеног производа, да ли је дозвољено 

оглашавати ову чињеницу са описом  
„трајно снижена цена”?

Законом о трговини („Сл. гласник РС”, бр. 
52/2019) у члану 36. дефинисано је да је продајни 
подстицај понуда робе/услуге под повољнијим 
условима у односу на редовну понуду, и то на-
рочито са сниженом ценом, посебним услови-
ма продаје, испоруке, са обећањем награде, са 

пратећим поклонима, у програмима лојалности, 
односно другим погодностима.

Понуда продајног подстицаја нарочито садржи:
1) врсту подстицаја;
2) прецизно и јасно одређење робе/услуге на коју 
се односи;
3) период важења подстицаја, са назнаком дату-
ма почетка и датума истека, а у случају распрода-
је са назнаком „док трају залихе”;
4) све евентуалне посебне услове везане за 
остваривање права на подстицај.

Организовање, а самим тим и оглашавање 
продајних подстицаја са описом „трајно сниже-
на цена” не садржи један од основних елемената 
продајних подстицаја, период важења, па се као 
такав не може ни спроводити.

Мишљење Министарства трговине, туризма 
и телекомуникација  

број 0110000329/201903 под 1)

Да ли се подаци из декларације за робу која 
се налази у трговини на мало могу мењати 

уколико је декларација која се налази на роби 
стављена на робу очигледном омашком?

Чланом 34. Закона о трговини („Сл. гласник 
РС”, бр. 52/2019) роба у трговини на мало мора да 
има декларацију која садржи податке о називу и 
врсти робе, типу и моделу у складу са природом 
робе, количини израженој у јединици мере или 
комаду у складу са својствима робе, пословном 
имену произвођача, а за робу из увоза пословном 
имену увозника и земљи производње. Подаци из 
декларације за робу која се налази у трговини на 
мало не могу да се мењају или уклањају.

На основу напред наведеног, мишљења смо 
да није могуће мењати декларацију на роби која 
се налази у трговини на мало, јер се на тај начин 
потрошачу не пружа јасна и прецизна информа-
ција о пореклу робе, што је у супротности са по-
менутим чланом закона.

Мишљење Министарства трговине, туризма 
и телекомуникација  

број 0110000329/201903 под 2)

Да ли се обавеза оглашавања и јединичне цене 
робе односи на сву робу коју трговац оглашава 
или само на робу за коју, у складу са чланом 35. 
став 10, министар прописује обавезу истицања 

јединичне цене?
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Чланом 35. Закона о трговини („Сл. гласник 
РС”, бр. 52/2019) дефинисано је да јединична цена 
представља коначну цену, укључујући и порез, 
по јединици мере, као што је килограм, литар, 
метар, квадратни метар, кубни метар или друга 
јединица мере која се уобичајено користи у про-
мету одређене робе/услуге. Јединична цена се не 
мора посебно истицати ако је једнака продајној 
цени. Министар ближе прописује врсту робе за 
коју се истиче јединична цена и начин истицања.

С тим у вези, мишљења смо да је код оглаша-
вања потребно истицати и јединичну цену робе 
само код производа за које је министар пропи-
сао обавезу истицања јединичне цене и њихов 
начин истицања.

Мишљење Министарства трговине, туризма 
и телекомуникација  

број 0110000329/201903 под 3)

Колико дана би требало да је роба/услуга 
понуђена по ранијој цени да се тај период не 
сматра занемарљиво кратким периодом? Да 
ли се за сваку врсту робе исти период сматра 

занемарљиво кратким периодом?
Чланом 38. Закона о трговини („Сл. гласник 

РС”, бр. 52/2019) забрањено је оглашавање про-
дајних подстицаја којим се оглашава наводна 
распродаја или привидно снижење цене робе или 
услуга, обим снижења или сл., ако је ранија цена 
неистинито приказана или је роба/услуга била по-
нуђена по ранијој цени у занемарљиво кратком 
периоду.

С тим у вези, трговац је дужан да у послова-
њу поступа у складу са законском регулативом 
и професионалном пажњом, поштујући кодексе 
понашања и правила тржишног поступања, и 
сходно томе може да одреди период, зависно 
од врсте и количине робе, у коме се неће мења-
ти цена.

Мишљење Министарства трговине, туризма 
и телекомуникација  

број 0110000329/201903 под 4)

Колико дуго промотивни период може трајати, 
тј. колико дуго трговац може нудити робу коју 
је први пут увео у понуду по промотивној цени?

Законом о трговини („Сл. гласник РС”, бр. 
52/2019), члан 36. став 9, промотивна продаја 
дефинисана је као продаја робе која се први пут 

уводи у понуду трговаца и која се стога нуди по 
нижој цени од цене која ће бити формирана у ре-
довној понуди.

Законом није одређено колико може да тра-
је промотивна понуда, међутим, у складу са 
чланом 36. став 2. мора бити одређен период ва-
жења подстицаја са назнаком датума почетка и 
датума истека подстицаја.

Мишљење Министарства трговине, туризма 
и телекомуникација  

број 0110000329/201903 под 5)

Да ли производ коме је снижена цена током 
сезонског снижења може одмах након истека 
сезонског снижења бити на распродаји или је 
потребно да, након што се заврши сезонско 
снижење, предметни производ буде нуђен 
по редовној цени неко време пре почетка 

распродаје истог?
Члан 37. Закона о трговини („Сл. гласник РС”, 

бр. 52/2019) дефинише продају робе са сниженом 
ценом. С тим у вези, сезонско снижење је продаја 
робе по сниженој цени након протека сезоне и 
највише два пута годишње. Сезонско снижење 
започиње у раздобљу између 25. децембра и 10. 
јануара и 1. и 15. јула. Сезонско снижење може 
трајати највише 60 дана по сезонском снижењу.

Распродаја робе је продаја по нижој цени у 
односу на претходну цену, у случају престанка 
пословања трговца, престанка пословања у одре-
ђеним објектима или престанка продаје одређе-
не робе.

На основу горепоменутог, трговац може на-
кон сезонског снижења да понуди робу на рас-
продају, уколико се роба продаје по нижој цени 
од претходне, у случају престанка пословања 
трговца или престанка продаје предметне робе. 
Трговац није у обавези да робу која је била на 
снижењу нуди по редовној цени, пре означавања 
распродаје.

Мишљење Министарства трговине, туризма 
и телекомуникација број 3340003375/201903

Продајни подстицај – пратећи поклон
Да ли је исправно да трговац у понуди асорти-

мана има производ који се продаје у паковању у 
збиру од чега би одређени број истог производа 
био гратис, а да без поклона, тј. гратиса у про-
даји нуди само један комад тог производа, тј. да 
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ли би могли имати у продаји бријаче који би се 
продавали у паковању од 6 + 2, од којих су два 
бријача гратис, и поред те понуде имати у понуди 
још бријач по комаду, док у понуди не би било 
бријача у паковању од 6 комада? С тим у вези, 
обавештавамо вас следеће:

Чланом 36. став 7. Закона о трговини („Сл. 
гласник РС”, бр. 52/19) прописано је да je понуда 
пратећег поклона могућа само ако трговац, од-

носно пружалац услуге већ нуди робу/услугу без 
пратећег поклона.

У складу са тим, уколико трговац у редовној 
продаји има бријач по комаду, истоветан као 
бријачи за које би понудио продајни подстицај, 
и уколико збир цена шест бријача по комаду није 
мањи од цене паковања бријача 6 + 2, може нуди-
ти продајни подстицај који се односи на пакова-
ње бријача 6 + 2, од којих су два бријача гратис.

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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Календар пореских и других 
обавеза за октобар 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. 9 – 30. 9. 2019. 10. 10. 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. 9 – 30. 9. 2019. 15. 10. 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

Подношење пореске пријаву ПП ПДВ 
надлежном пореском органу – у року 
од 15 дана по истеку пореског периода 1. 7 – 30. 9. 2019. 15. 10. 2019.

Обвезник за кога је порески период 
календарско тромесечје – у претходних 
12 месеци остварио је промет мањи од 
50.000.000 дин.

Закон о порезу на добит правних лица

Опис Период Рок Основ

Месечна аконтација 
пореза на добит 
правних лица 

1. 9 – 30. 9. 2019. 15. 10. 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. 9 – 30. 9. 2019. 5. 10. 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
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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. 9 – 30. 9. 2019. 10. 10. 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. 9 – 30. 9. 2019. 10. 10. 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. 9 – 30. 9. 2019. 15. 10. 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. 9 – 30. 9. 2019.
1. 10 – 15. 10. 2019.

15. 10. 2019.
31. 10. 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. 9 – 30. 9. 2019. најраније  
20. 10. 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. 9 – 30. 9. 2019. најраније  
20. 10. 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. 9 – 30. 9. 2019. најраније  
20. 10. 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 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

Захтев за рефакцију 
плаћене акцизе на 
деривате нафте и 
биогориво који се као 
моторно гориво користе 
за транспортне сврхе, на 
обрасцу РЕФ-Т

1. 4 – 30. 6. 2019. најраније 
 20. 7. 2019.

Рефакцију плаћене акцизе остварује лице које обавља 
делатност превоза лица и ствари, као и произвођач, 
односно увозник истих када их користи за сопствене 
потребе у транспортне сврхе

Захтев за рефакцију 
дипломатског 
и конзуларног 
представништва, 
односно међународне 
организације за 
рефакцију ПДВ у 
претходном тромесечју – 
образац РЕФ 5

јул–септембар 30. 10. 2019.

Закон о пореском поступку и пореској администрацији

Опис Период Рок Основ

Појединачна 
пореска 
пријава за 
порез по 
одбитку

1. 9 – 30. 9. 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. 9 – 30. 9. 2019. 5. 10. 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. 9 – 30. 9. 2019. 15. 10. 2019.

На основу решења Пореске управе, 
односно на основу пореске пријаве 
за месечну аконтацију пореза 
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Закон о накнадама за коришћење јавних добара

Опис Период Рок Основ

Уплата накнаде 
за коришћење 
шумског земљишта у 
нешумске намене

1. 9 – 30. 9. 2019. 15. 10. 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. 9 – 30. 9. 2019. 15. 10. 2019.

Корисник, односно сопственик шума плаћа накнаду за 
коришћење дрвета. Основица за обрачун накнаде је 
вредност дрвних сортимената. 

Уплата накнаде за 
коришћење вода

1. 9 – 30. 9. 2019. 15. 10. 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. 9 – 30. 9. 2019. 15. 10. 2019.

Правно лице, односно предузетник који врши вађење речног 
наноса из лежишта на водном земљишту и на подручју 
угроженом ерозијом обвезник је накнаде за извађени речни 
нанос. Обвезник је дужан да доставља податке о локацији, 
врсти и количини извађеног речног наноса.

Уплата накнаде за 
коришћење водних 
објеката и система у 
јавној својини

1. 9 – 30. 9. 2019. 15. 10. 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. 9 – 30. 9. 2019. 15. 10. 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. 9 – 30. 9. 2019. 15. 10. 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. 9 – 30. 9. 2019. 15. 10. 2019.

Обвезник накнаде за привремено коришћење делова 
земљишта железничког подручја које је у општој употреби 
јесте правно или физичко лице које привремено користи 
делове земљишта железничког подручја поред железничких 
пруга и другог земљишта које користи управљач јавне 
железничке инфраструктуре. Основица за обрачун накнаде 
је површина коришћеног дела земљишта железничког 
подручја, изражена у метрима квадратним. 
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Закон о накнадама за коришћење јавних добара

Опис Период Рок Основ

Уплата накнаде 
за постављање 
телекомуникационе 
опреме на земљишту 
и објектима које 
користи управљач 
јавне железничке 
инфраструктуре

1. 9 – 30. 9. 2019. 15. 10. 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. 9 – 30. 9. 2019. 15. 10. 2019.

Обвезник накнаде за коришћење јавне површине је корисник 
јавне површине (лице које врши заузеће јавне површине 
(пут, улица, трг, парк, сквер и сл.) објектом привременог 
коришћења: киоск, тезга, башта угоститељског објекта, 
апарат за сладолед, циркус, спортски терени, телефонска 
говорница и друго). Основица за обрачун накнаде је 
површина коришћеног простора, изражена у метрима 
квадратним. 

Уплата накнаде за 
коришћење ресурса и 
резерви минералних 
сировина

јул–септембар 15. 10. 2019.

Накнаду за коришћење ресурса и резерви минералних 
сировина утврђује обвезник за сваку врсту коришћене, 
односно продате количине минералне сировине појединачно 
за тромесечни период, на прописаном обрасцу, почев од 
дана добијања одобрења за извођење рударских радова

Уплата накнаде 
за коришћење 
рибарског подручја

јул–септембар 15. 10. 2019.
Накнаду за коришћење рибарског подручја утврђује 
обвезник накнаде за тромесечни период, на прописаном 
обрасцу

Уплата накнаде 
за коришћење 
природног лековитог 
фактора

јул–септембар 15. 10. 2019.

Накнада за коришћење природног лековитог фактора 
утврђује се за календарску годину, а плаћа аконтационо у 
једнаким тромесечним ратама

Обвезници плаћања 
накнаде за производе 
који после употребе 
постају посебни 
токови отпада плаћају 
накнаду у року од 15 
дана од дана истека 
тромесечја

јул–септембар 15. 10. 2019.

Обвезници плаћања накнаде за производе који после 
употребе постају посебни токови отпада плаћају накнаду у 
року од 15 дана од дана истека тромесечја

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. 9 – 30. 9. 2019. 10. 10. 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.
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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. 9 – 30. 9. 2019. 15. 10. 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. 9 – 30. 9. 2019. 31. 10. 2019.

Исплаћена зарада или обрачунати доприноси за 
обавезно социјално осигурање 

Плаћање доприноса на приходе од 
обављања самосталне делатности за 
претходни месец

1. 9 – 30. 9. 2019. 15. 10. 2019.
Члан 22. Закона о доприносима за обавезно 
социјално осигурање

Закон о угоститељству 

Опис Период Рок Основ

Боравишна такса 

1. 9 – 30. 9. 2019. 5. 10. 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.

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.  
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Дуални модел студија – шта  доноси новина у систему  високог образовања

u  Контролна листа за инспекцијски надзор у области безбедности и здравља на раду
u  Одржај у судској пракси
u  Одговори на питања поводом нових решења предвиђених Законом о здравственој заштити и Законом о здравственом осигурању

u  Новија судска пракса која се односи на уговор о доживотном издржавању (разлози ништавости, поништај и раскид уговора и последице смрти даваоца издржавања)
u  Испитивање сведока као доказна радња – ослобођење од дужности сведочења (чл. 91, 92. и 94. ЗКП-а)


