
Рачуноводствено Пореско   
Саветовање,Семинар/Пословни тренинг

➢ Неопходност, у складу са Законом о рачуноводству, 
доношења Интерног акта, Рачуноводствене политике, 
који је основа за правилно вредновање билансних 
позиција, важан и са аспекта примене проширених 
одредби, у члану 123. ЗПППА 

➢ Прелазак од 01.01.2019.године са простог књиговодстава 
на двојно  рачуноводство, усаглашавање обавеза и 
потраживања, попис имовине и обавеза 31.12. на дан 
биланса. 

➢ Кафе пауза од 11.45 до 12.15 часова
➢ Практични примери, везано за вредновање залиха на 

дан биланса и утврђивање цене коштања  у трговинским 
и производним делатностима 

➢ Актуелна питања
Предавач мр Снежана Митровић,
Нови Сад, ПК Војводине, 6.11.2018.г.



Организација рачуноводства и доношење 
Рачуноводствених политика

Члан 2. тачка 13) Закона о рачуноводству гласи:

Интерна регулатива, у смислу овог закона, подразумева 
интерна акта која доноси правно лице, односно редузетник, а

која садрже посебна упутства и смернице за организацију 
рачуноводства и вођење пословних књига, рачуноводствене 

политике за признавање, вредновање имовине и обавеза, 
прихода и расхода, као и друга питања за вођење пословних 
књига и састављање финансијских извештаја за која је овим 

законом прописано да се уређују општим актом правног лица, 
односно предузетника



Члан 123 Закона о пореском поступку и 

пореској администрацији гласи:
Појам пореске контроле 

Пореска контрола је поступак провере и утврђивања законитости 
и правилности испуњавања пореске обавезе, као и поступак 
провере тачности, потпуности и усклађености са законом, 

односно другим прописима, података исказаних у пореској 
пријави, пореском билансу, рачуноводственим извештајима и 
другим евиденцијама пореског обвезника који врши Пореска 

управа, у складу са овим законом. 

Ако се у пореској контроли утврде неправилности или пропусти у 
извршавању обавеза из порескоправног односа, пореском 

обвезнику се налаже да их отклони. 



Организација рачуноводства у интерном акту
• Дефинисање обавезе правног лица у складу са његовим 

разврставањем према члану 6. Закона о рачуновoдству

• Интерна организација рачуноводства

• Рачуноводствено евидентирање пословних промена

• Рокови достављања и књижења рачуноводствених исправа и  
дефинисање одговорности за рачуноводствене исправе

• Уређеност интерним актом које пословне књиге се воде у 
правном лицу односно код предузетника

• Уређеност начина вођења пословних књига и услови које мора 
да испуњава лице које води пословне књиге 

• Начин и услови, коме  поверити вођење пословних књига 
(другом привредном друштву или предузетнику)

• Усаглашавање имовине и обавеза, обавезан попис на почетку 
пословања и на дан биланса ( могуће je и ванредно, у току 
године вршити усаглашавање)



Рачуноводствене политике су:

Специфични принципи, основе, конвенције, 
правила и праксе, усвојене за састављање и 

пезентацију финансијских извештаја

За велика предузећа,  примењују се правила 
у Међународним стандардима финансијског 

извештавања, МРС/МСФИ 

За мала и средња предузећа, примењују се   
МСФИ за МСП.

Микро правна лица, имају право избора, 
МСФИ за МСП или Правилник министарства



Састављање Рачуноводствених политика

Правна лица која примењују MРС/МСФИ, дужна су према МРС 8-
Рачуноводствене политике , да определе  у акту, сва правила и 

принципе које ће примењивати код почетног и накнадног 
вредновања имовине, обавеза, прихода и расхода

Правна лица која примењују  МСФИ  за МСП, дужна су према 
Одељку 10 да  се определе за правила и принципе  у 

Рачуноводственим политикама, које ће примењивати 

Основ Рачуноводствених политика су рачуноводствена начела у 
складу са Законом о рачуноводству од којих се може одступити 

само у складу са појединим захтевима стандарда, МСФИ и 
МСФИ за МСП 



• Рачуноводствене политике се примењују при признавању и 
вредновању билансних  ставки, припремању, презентацији и 
обелодањивању финансијских извештаја.

• Промена рачуноводствене политике се врши на исти начин 
као и њено доношење, односно промену врши управа 
правног лица на предлог руководиоца рачуноводства.

• Променом рачуноводствене политике се не сматра:

• доношење рачуноводствене политике за догађаје или 
трансакције које се суштински разликују од претходно 
насталих догађаја,

• доношење нове рачуноводствене политике за догађаје или 
трансакције које се претходно нису догађале, односно које су 
биле материјално безначајне



Политике за нематеријална улагања

➢ Правна лица која примењују 
МСФИ 

• Почетно и накнадно 
вредновање ове имовине 
врше према МРС 38-
Нематеријална имовина

• Почетно се одмеравају по 
набавној вредности

• Након почетног признавања, 
вредновање се врши по 
моделу набавне вредности 
или по моделу 
ревалоризације ( фер 
вредност)

У Политикама се мора
определити , који  модел  ће се
користити 

➢ Правна лица која примењују 
МСФИ за МСП

• Почетно и накнадно 
вредновање ове имовине 
врше према Oдељку 18 -
Нематеријална имовина 
осим гудвила

• Почетно се одмеравају по 
набавној цени а накнадно се 
вреднују по набавној цени 
умањеној за акумулирану, 
накнадну, амортизацију

За ова правна лица није 
дозвољен  модел 
ревалоризације(фер вредн.)



Политике  за вредновање Некретнина, 
постројења и опреме 

Правна лица која примењују 
МСФИ, ову имовину

➢ почетно вреднују по МРС 16 
по набавној цени односно 
цени коштања 

➢ Накнадно,алтернативно, по 
набавној цени или по 
ревалоризованој, ФЕР 
вредности (књиж.рачун 330)

➢ Инцестиционе некретнине се 
накнадно вреднују по фер 
вредности(ефекат се књижи 
на тетет расхода,група  58 или 
у корист прихода, група  68)

• Правна лица која примењују 
МСФИ за МСП, Некретнине 
постројења и опрему,

➢ Почетно вреднују по Одељку 
17 по набавној цени  и

➢ Накнадно по набавној цени 
умањеној за акумулирану 
амортизацију или по ФЕР 
вредности

➢ Инвестиционе некретнине, 
накнадно се вреднују по ФЕР 
вредности (ефекат процене 
књижи се на терет расхода 
група 58 или у корист прихода, 
група 68)



Из превода, МСФИ за МСП Одељак 17, Сл.гл.РС 83/2018 

од 29.10.2018.г.
➢ Модел набавне вредности 

• 17.15А Ентитет треба да одмерава ставку некретнина, постројења и опреме 
после почетног признавања по набавној вредности умањеној за акумулирану 
амортизацију и акумулиране губитке због умањења вредности. 

➢ Модел ревалоризације           17.15Б Ентитет треба да одмерава ставку 
некретнина, постројења и опреме чија фер вредност не може поуздано да се 
одмери по ревалоризованој вредности, која представља њену фер вредност 
на датум ревалоризације умањену за накнадну акумулирану амортизацију и 
накнадне акумулиране губитке због умањења вредности. 

➢ MРС 16 Некретнине постројења опрема

Модел ревалоризације

31 Након што се признају као средство некретнине, постројења и опрема чија се
фер вредност може поуздано одмерити, књиже се по ревалоризованом
износу, који представља њихову фер вредност на датум ревалоризације у
мањену за накнадну акумулирану амортизацију и накнадне акумулиране губ
итке због умањења вредности. . 

• И код МРС 16 и  МСФИ за МСП Одељак 17, вредност средства  која је повећана 
као резултат ревалоризације, признаје се у осталом укупном резултату и 
акумулира у капиталу у оквиру позиције ревалоризационе резерве.



Политикама треба дефинисати још нека правила, 
везано за некретнине, постројења  и опрему:

• Повлачење средстава из 
употребе, због расхода или 
отуђења из другог разлога 
представља добитак или 
губитак периода;

• Правна лица која примењују 
“пуне”МСФИ у складу са 
МСФИ 5 могу 
рекласификовати у стална 
средства намењена продаји

• Дефинисати  у политикама 
накнадна улагања у средства,када 
иду на трошкове, а када се 
капитализују у набавну цену

• Правна лица која 
примењују МСФИ за МСП 
не могу (јер не 
примењују МСФИ 5), 
вршити рекласификацију 
у стална средства 
намењена продаји.

• Код ових правних лица на 
групи сталних средства 
намењених продаји може 
се наћи само купљена 
ова врста имовине, као 
средства за даљу продају



Политике за признавање и вредновање 
алата и инвентара

• Дефинисани граничне 
набавне вредности за 
алат и инвентар (пример 
15.000 дин) које ће 
одређивати вредност за 
признавање средстава, уз 
услов да ће се користити 
дуже од једне године, са 
калкулативним отписом у 
одређеном временском 
року или ће се 
евидентирати као залихе 
у групи 10-Материјал

• Накнадно одмеравање 
алата и инвентара, ако су 
признати као средства, 
врши се у зависности од 
дефинисаних правила у 
политикама у складу са 
принципима 
дефинисаним у 
стандардима који се 
примењују, МРС 16 или 
Одељак 17 МСФИ за МСП, 



Политике за признавање опреме узете у 
лизинг према МРС 17 Лизинг и Одељак 20

• Приликом иницијалног признавања, предмета 
лизинга, које би прибавило предузеће, признало би 
се као средство (опрема) у висини набавне 
вредности и признало би дугорочну обавезу у 
износу главнице дуга

• Лизинг накнада (камата) признаје се као 
финансијски расход у току трајања уговора о 
лизингу.

• Амортизација опреме прибављене путем уговора о 
финансијском лизингу врши се у складу са 
политиком амортизације средстава која су у 
власништву.

• Финансијски лизинг се признаје у књигама закупца 
а оператаивни лизинг,у књигама код закуподавца



Нови стандард МСФИ 16, у примени најкасније од 
1.1.2019.г.

➢ МРС 17 - Лизинг који донет 1997. године и примењује се на 
финансијске извештаје од 01.01.1999. године. 

➢ НОВИ МСФИ 16 - Лизинг издат је 13. јануара 2016. Стандард се 
на финансијске извештаје мора примењивати најкасније од 1. 
јануара 2019. када ће престати да важи МРС 17. 

✓ ИАСБ је закључио да за закупца уговор о лизингу креира право 
коришћења имовине и обавезу да врши лизинг плаћања који 
испуњавају дефиницију средства и обавезе из Концептуалног 
оквира. 

✓ На основу овога ИАСБ је донео закључак да се права и обавезе 
које ствара лизинг разликују од права и обавеза које ствара 
уговор за услуге. Нови стандард  МСФИ 16 је усклађен са 
дефиницијама имовине и обавеза из Концептуалног оквира, 
што није био случај са МРС 17 (непризнавањем имовине и 
обавеза по основу оперативног лизинга у билансу стања он 
није био у складу са Концептуалним оквиром).



Рачуноводственим политикама се дефинишу начела  
за признавање и вредновање 

залиха и њихово рачуноводствено евидентирање
• Начела обухватања залиха која најбоље одговарају интерним и 

екстерним условима пословања(износ трошкова који  се признају као 
средство до продаје, утврђивање набавне вредности за материјал, 
робу, утврђивање цене коштања недовршене производње и готових 
производа и који трошкови улазе  у цену коштања, утврђивање нето 
продајне вредности  и ко врши процену цена и  одакле узима те 
податке, утврђивање умањења вредности залиха,  начин и поступак)

• Евидентирање залиха које се вреднују по ФЕР вредности

• Евидентирање књиговодствене вредности залихе заложених као гаранције 
за измирење обавеза (ХИПОТЕКЕ)

• Примена методе код вредновања  залиха  приликом утрошка (ФИФО или 
метод просечне цене)

• Утврђивање прихода од активирања сопствених учинака по основу 
вршења  сопственог превоза набавке залихе,  по основу прираста 
биолошких средстава и основног стада итд.

• Дефинисање да ли постоји потреба доношења Интерног правилника о 
калу, растуру и лому, и обавештавања Пореске управе о томе.



Остали елементи Рачуноводствених 
политика који се тичу признавања, 

(евидентирања) и вредновања залиха су:
• Дефинисати документе који се користе у евидентирању залиха, на 

пример:

• Радни налог,као докуменат, где се евидентирају сви утрошци и 
утврђује цена коштања производа и услуга

• Пријемница / преносница материјала

• Требовање материјала и полупроизвода

• Повратница материјала

• Дневник у Материјалном  књиговодству

• Доставница и Повратница материјала, (робе) и готових производа

• Отпремница као докуменат који прати материјал, (робу), готове 
производе

• Електронска размена пословних докумената који прате промет 
материјала, робе и готових производа, у складу са ЕДИ стандардом



Политикама  у производним предузећима 
уређује се кретање рачуноводствених 

исправа које прате утрошке материјала и 
рада и начин утврђивања укупне цене 

коштања као и појединачне по носиоцима 

• Политикама се дефинише да ли ће се користити 
планске цене код евидентирања материјала и 
готових производа и ко ће бити задужен да 
утврђује те цене за сваки нови производ

• Доношење политика условљено је 
карактеристикама одређене врсте залихе



Облик или форма документа Радни налог,који 
служе за регистровање, евидентирање трошкова 

може бити различита, у зависности од 
информација које руководство жели да добије.

Политикама се прописује садржај  Радног налога, 
(усаглашава се форма и садржај у софтверу) на пример:

• обавезан је број радног налога (из књиге радних налога у 
техничкој припреми), радна јединица задужена за 
извршење посла, наручилац (екстерни или из сопственог 
предузећа),

• основ испостављања радног налога (број наруџбине, број 
уговора и сл.) 

• садржина радног налога (опис прoизвода који се 
израђује) и датум о издавању, о планираном и 
оствареном почетку рада, о планираном и оствареном 
завршетку рада и фактурисања.



У Рачуноводственим политика, код 

производних предузећа се дефинише:
• У зависности од врсте производње, (појединачна, 

серијска или масовна) као  и у зависности да ли се 
користе планске цене у евиденцији произведених 
готових производа, поред директних трошкова, који 
индиректни трошкови се преносе и укључују у цену 
коштања и који се параметри користе.

• У Политикама се дефинише, која служба ће, после 
утврђивања појединачне цене коштања произведених 
производа на дан биланса, утврђивати планске цене 
које ће се користити у наредном обрачунском периоду.

• У политикама се уносе и правила књижења по фазама у 
производњи, који је обавезујући за рачуноводство и за 
законског заступника као и у пореском поступку, код 
провере утрошака у односу на количину произведених 
готових производа.

•



Дефинисање у политикама, правила за 
евидентирање услужне производње

• Ако постоје производне услуге других лица, 
обавезно  у политикама навести:

• Правила евидентирања сопствене производње, 
коришћењем сопствене радне снаге  и услужне 
производње коју врши друго домаће или страно 
правно лице/предузетник, подразумева обавезу да 
се евидентира и набављени и утрошени материјал 
као и утрошени рад/туђа услуга, као утрошци у 
Класи 9 у Књиговодству трошкова

• Код услужне производње, разлика јесте, што се 
трошкови рада као туђа услуга евидентирају 
директно на производне услуге 530/435 или 436 и 
уносе у радни налог и преносе у Књиговодство 
трошкова и увећавају цену коштања, 950/902. 



У рачуноводственим политикама се 

дефинише :
• За залиху Робе, по којој цени ће се водити, по 

набавној или по продајној цени
• Ако се залиха робе води по продајној цени, 

дефинише се, када ће се искњижавати остварена 
разлика у цени, садржана у продатој роби (да ли ће 
то бити кроз aутоматску обраду излазних фактура у 
софтверу,  или на крају периода, у кумулативном 
обрачуну остварене разлике у цени).

• У политикама се дефинише, да је обавезно свођење 
на тачан износ, трошкова продате робе и 
укалкулисане разлике у цени, која остаје у залихама, 
на дан биланса.



У Рачуноводственим политикама, ако се 
примењује ЕДИ стандард, дефинишу се правила 

• Пословни документи који се електронски размењују морају да 
буду креирани тако да се из њих недвосмислено види идентитет 
лица које  је одговорно  за њихов интегритет односно садржај 
података и морају да испуњавају форму и садржај података,  
прописан законским и подзаконским прописима, везано за 
вршење промета и  њихово евидентирање у рачуноводственој 
евиденцији. 

• Законски заступник обезбеђује  услове :

• интернет конекција у континуитету и модификован 
информациони  систем који може да подржи слање или пријем 
одређеног пословног документа,  чланство у ГС1 организацији;да 
одаберу ЕДИ провајдера који има врхунске сервере, 
администраторе и комуникациону опрему коју стално унапређује 
и  да документи буду електронски потписани  дигиталним  
електронским потписом лица које својим идентитетом, одговара 
за садржај података у документу. 



Политике за евидентирање учешћа у 
капиталу-од 1.1. 2018.г.у примени МСФИ 9

Правна лица која примењују “пуне “ 
МСФИ 

➢ Улагања у зависна и придружена 
правна лица, обухватиће се  
применом методе набавне 
вредности

• (постојала би могућност  да се 
улагања, када предузеће саставља 
финансијски извештај, одмери 
према МСФИ 9 по фер вредности, 
само ако се ради о улагањима које 
чине дужничке хартије од 
вредности које се котирају на 
активном тржишту).

• Када се ради о уделима у 
друштвима са ограниченом 
одговорношћу, онда нека 
политике буду, вредновање удела  
по моделу набавне редности

• Правна лица која 
примењују МСФИ за МСП, 
дефинишу исте политике  
за евидентирање учешћа

у капиталу, као и правна 
лица која примењују“пуне” 
МСФИ.

• Примењују такође правила  
у МСФИ 9, ако је могуће 
вредновати улагања по фер 
вредности (када се ради о 
дужничким хартијама од 
вредности)



Разлика МРС 39 и МСФИ 9

• У складу са МРС 39 категорије 
финансијских средстава  су:

➢ Који се накнадно вреднују кроз 
фер вредност кроз биланс 
успеха

➢ Инвестиције које се држе до 
доспећа ( по амортизованој 
вредности коришћењем 
методе ефективне камате)

➢ Зајмови-кредити, потраживања 
по амртизованој вредности, 
коришћењем методе 
ефективне камате

➢ Финансијска средства 
расположива за продају, где се 
ефекти добитка/губитка 
евидентирају кроз капитал у 
билансу стања

• Разлика МСФИ 9 у односу 

на МРС 39 јесте, да 

рачуноводствени процес 

умањења вредности 

имовине се заснива на 

моделу очекиваних 

губитака, супротно 

моделу насталих 

губитака из МРС 39.



Устројеност домаћих прописа за примену 
МСФИ 9

• У складу са МСФИ 9 категорије 
финансијских средстава су:

➢ Финансијска средства која се 
накнадно одмеравају по фер 
вредности

➢ Финансијска средства која се 
накнадно одмеравају по фер 
вредности кроз свеобухватни 
резултат

➢ Финансијска средства која се 
накнадно одмеравају кроз биланс 
успеха

• Пословне банке могу да примене 
МСФИ 9 у састављању Финансијских 
извештаја за 2018.г.

• Донети прописи:

МСФИ 9 захтева раније признавање
умањења вредности, као и процену
очекиваних кредитних губитака
Примењује се на дужничке
инструменте који се мере по
амортизованом трошку или
по фер вредности кроз остали резултат, 
обухвата и кредите,дужничке хартије 

од вредности, потраживања по 
основу лизинга,финансијске 
гаранције.

✓ Одлука о обрасцима и садржини 
позиција у обрасцима финансијских 
извештаја за банке;

✓ Одлука о изменама и допунама 
Одлуке о Контном оквиру и 
садржини рачуна у Контном оквиру 
за банке;

✓ Одлука о прикупљању, обради и 
достављању података о стању и 
структури рачуна из Контног оквира.



Политике и признавање и вредновање 
хартија од вредности

МСФИ 9
➢ Хартије од вредности које су 

класификоване као хартије од 
вредности по фер вредности кроз 
биланс успеха приликом почетног 
признавања вреднују се по фер 
вредности, с тим што се трошкови 
трансакције не укључују у њихову 
вредност, већ се признају као 
трошкови периода.

➢ Најмање на сваки датум биланса 
стања утврђује се фер вредност, а 
ефекат по основу промене фер 
вредности признаје се као приход 
или расход периода у билансу 
успеха.

• Пословне банке су хартије од 
вредности класификовале на 
нова конта према њиховом 
разврставању према МСФИ 9

➢ Хартије од вредности које се држе до 
доспећа, попут благајничког записа, 
комерцијалних записа, есконтованих 
меница и обвезница у страној валути 
које потичу од старе девизне штедње

• Хартије од вредности које се држе до 
доспећа исказују се по амортизованој 
вредности, применом методе 
ефективне  каматне стопе. 
Амортизована вредност обрачунава 
се узимањем у обзир свих дисконта 
или премија при куповини, у току 
периода доспећа. 

➢ Хартије од вредности расположиве за 
продају иницијално се признају по 
фер вредности, увећаној за 
трансакционе трошкове за сва 
финансијска средства која се не воде 
по фер вредности кроз биланс успеха.



Политике и признавање потраживања од 
купаца

➢ При почетном признавању 
потраживање се вреднује у 
износу уговорене продајне 
вредности, умањено за 
уговорени износ попуста и 
рабата, а увећано за 
обрачунати ПДВ.

➢ Приход се признаје у 
висини нето продајне цене 
према начелу настанка 
пословног догађаја 
(фактурисане реализације), 
под условом да у самом 
моменту продаје не постоји 
значајна неизвесност 
наплате.

➢Уколико је приход од 
продаје признат, према 
начелу настанка 
пословног догађаја, а 
накнадно се појавио 
ризик наплате, 
потраживање се 
индиректно исправља на 
терет расхода пословања, 
а директно ако је 
немогућност наплате 
извесна.



Рачуноводствене политике и признавање 
обавеза

➢ Краткорочним обавезама 
сматрају се обавезе за које се 
очекује да ће бити измирене 
у току уобичајеног пословног 
циклуса и које доспевају за 
измирење у року од дванаест 
месеци од датума биланса 
стања. Све остале обавезе 
сматрају се дугорочним 
обавезама.

➢ Део дугорочних обавеза који 
доспева за плаћање у 
периоду до годину дана од 
дана састављања 
финансијских извештаја 
исказује се као краткорочне 
обавезе.

➢ Обавеза се признаје када је 
вероватно да ће одлив 
ресурса који садржи 
економске користи имати за 
резултат измирење садашње 
обавезе и да износ за 
измирење може поуздано да 
се одмери.

➢ Приликом почетног 
признавања обавезе се 
вреднују по набавној 
вредности која представља 
фер вредност надокнаде 
примљене за њу. 

➢ Након почетног признавања, 
све финансијске обавезе 
одмеравају се по 
амортизованој вредности.



Рачуноводствене политике за дугорочна 
резервисања

➢ Резервисање је обавеза 
(законска или изведена) која 
постоји на датум биланса 
стања, али има неизвестан 
рок доспећа и износ.

➢ На дан биланса признаје се 
трошак за резевисање у 
износу исказане обавезе 

➢ Вредновање резервисања 
врши се у износу најбоље 
процене издатака потребних 
за измирење садашње
обавезе на датум биланса 
стања.

➢ Када настане издатак по 
основу обавеза за које је 
извршено резервисање, 
стварни издаци се не признају 
као расход, већ се врши 
укидање претходно 
извршеног резервисања. 

➢ Уколико је резервисање 
прецењено, неискоришћени 
износ резервисања укида се у 
корист прихода периода.



Рачуноводствене политике за порез на 
добит

• Порез на добит 
рачуноводствено се 
евидентира као збир 
текућег и одложеног 
пореза.



Политике и Текући порез на добит

➢ Текући порез је износ 
обрачунатог пореза на 
добит који је утврђен у 
пореској пријави у складу 
са пореским прописима.

➢Износ текућег пореза 
утврђује се пре 
коначног састављања 
финансијских извештаја.



Политике и Одложени порез
➢Правна лица која 

примењују “пуне” 
стандарде, Признавање 
одложеног пореза –
одложених пореских 
средстава и одложених 
пореских обавеза, врше у 
складу са МРС 12-Порез 
на добитак

➢Правна лица која 
примењјују МСФИ за 
МСП ,

Признавање одложеног 
пореза – одложених 
пореских средстава и 
одложених пореских 
обавеза, врши се у 
складу са Одељком 29 
- Пореза на добитак, у 
оквиру МСФИ за МСП.



Политике и Одложене пореске обавезе

Иста правила код правних лица 
која римењују МРС 12 и 
Одељак 29 у МСФИ за МСП

➢ Одложене пореске обавезе 
признају се увек када постоји 
опорезива привремена 
разлика између 
књиговодствене вредности 
средстава која подлежу 
обавези амортизације и 
њихове пореске основице.

➢ Опорезива привремена 
разлика постоји када је 
књиговодствена вредност 
средства већа од његове 
пореске основице.

• Опорезива привремена 
разлика утврђује се на датум 
биланса стања, након обрачуна 
рачуноводствене и пореске 
амортизације за пословну 
годину за коју се састављају 
финансијски извештаји.

• Износ одложене пореске 
обавезе, односно пореског 
расхода,  утврђује се 
применом прописане пореске 
стопе пореза на добит 
предузећа, на износ опорезиве 
привремене разлике. 

• Одложена пореска обавеза као 
порески расход,  умањује нето 
добит (722/498)



Политике и Одложена пореска средства
по основу средстава која подлежу 

амортизацији
➢ Одложена пореска средства 

признају се за све одбитне 
привремене разлике између 
књиговодствене вредности 
средстава која подлежу 
обавези амортизације и 
њихове пореске основице.

➢ Одбитна привремена разлика 
постоји када је 
књиговодствена вредност 
средства мања од његове 
пореске основице.

➢ Одложена пореска средства 
као порески проходи 
увећавају нето добит 298/722

➢ То је износ Одбитна 
привремена разлика X 10%

➢ Одложена пореска средства 
треба да буду призната само 
уколико се процени да је 
вероватно да ће у будућим 
периодима постојати 
опорезива добит за чије 
умањење се могу 
искористити одложена 
пореска средства.

➢ Одбитна привремена разлика 
утврђује се на датум биланса 
стања, након обрачуна 
рачуноводствене и пореске 
амортизације за пословну 
годину за коју се састављају 
финансијски извештаји.



Политике и Одложена пореска средства
по основу неискоришћеног пореског 

кредита
➢ Одложено пореско 

средство по основу 
неискоришћеног пореског 
кредита по основу улагања 
у основна средства вршена 
до 31.12. 2013.године
признаје се само до износа 
у којем је вероватно да ће у 
будућим периодима бити 
остварена опорезива добит 
у пореском билансу, 
односно обрачунати порез 
на добит за чије умањење 
ће моћи да се искористи 
неискоришћени порески 
кредит

➢ Одложена пореска 
средства признају се у 
висини неискоришћеног 
пореског кредита, без 
примене прописане 
пореске стопе пореза на 
добит на тај износ.

➢ У години у којој је порески 
кредит по основу којег је 
претходно извршено 
признавање одложених 
пореских средстава 
искоришћен, врши се 
укидање одложеног 
пореског средства по том 
основу.



Одложена пореска средства
по основу неискоришћених пореских 

губитака
➢ Одложено пореско 

средство по основу 
неискоришћених 
пореских губитака 
признаје се само уколико 
руководство процени да 
ће у наредним периодима 
правно лице имати 
опорезиву добит која ће 
моћи да буде умањена по 
основу неискоришћених 
пореских губитака.

➢ Одложено пореско 
средство по основу 
пренетих пореских губитака 
утврђује се применом 
прописане пореске стопе 
пореза на добит на износ 
пореског губитка.



Признавање одложеног пореза по другим 
основама

• Уколико правно лице изврши признавање 
резервисања за отпремнине и новчане накнаде 
по основу одласка у пензију или престанка 
радног односа по другом основу, у складу МРС 
37 –Резервисања, потенцијалне обавезе и 
потенцијална имовина и МСФИ за МСП, Одељак 
21-Резервисања, потенцијалне обавезе и 
потенцијална имовина, које ће бити исплаћене у 
неком од наредних обрачунских периода, врши 
се признавање одложених пореских средстава, у 
висини извршеног резервисања.



Политике и признавање Обезвређења 
имовине

Утврђују се политике које 
се  односе  на 
обезвређење, следећих 
облика имовине:

➢ некретнине (земљиште и 
грађевински објекти),

➢ постројења и опрему,
➢ нематеријална улагања,
➢ учешћа у капиталу зависних 

и придружених правних 
лица.

➢ Ако на дан биланса стања 
постоје индиције да је 
вредност неког средства 
умањена, врши се процена 
надокнадиве вредности.

➢ Надокнадива вредност 
представља нето продајну 
цену или употребну 
вредност, у зависности од 
тога која од њих је већа.

➢ Ако је надокнадива 
вредност средства мања од 
његове књиговодствене 
вредности, признaје се 
расход периода



Политике и Трошкови позајмљивања
➢Политике за трошкове 

позајмљивања за 
правна лица која 
примењују  МРС 23-
Трошкови 
позајмљивања

• Трошкове позајмљивања 
чине:

• Камата на краткорочна и 
дугорочна позајмљивања

• Амортизација дисконта или 
прeмије у вези са 
позајмљивањем

• Амортизација пратећих 
трошкова насталих у вези са 
трансакцијама позајмљивања  
однoсно кредитима 

За средства у стицању, изградњи 

или производњи,  чији је рок 
прибављања дужи од једне 
године, признају се у набавну 

цену  и теретe све периоде у току 
корисног века употребе средства, 
уместо једног периода.

➢ Правна лица која примењују 
МСФИ за МСП и Одељак 25

• Трошкове позајмљивања 

признају се као расходи периода у 
коме су настали.



Политике за признавање Ефеката промена 
курсева страних валута

➢ Трансакције у страној 
валути, при почетном 
признавању, евидентирају 
се у динарској 
противвредности, 
применом званичног 
средњег курса који важи на 
дан трансакције.

➢ Најкасније, на  датум 
биланса стања, монетарне 
ставке, (девизна средства, 
потраживања и обавезе) 
прерачунавају се применом 
закључног курса (курс на 
датум биланса стања).

• Курсне разлике настале по 
основу трансакција у 
страној валути признају се 
као приход или расход 
периода у коме су настале.



Политике за признавање Прихода-Нови стандард 
МСФИ 15 - Приходи по уговорима са купцима

МРС 18-Приходи,  Одељак 23-МСФИ за 
МСП као и МСФИ 15

➢ Приходи обухватају приходе и 
добитке.

➢ Приходи настају у току редовних 
активности. 

➢ Приходи од редовних активности су 
приходи од продаје производа, 
робе и услуга, камате, дивиденде, 
ауторске накнаде, закупнине и др.

➢ Приход се одмерава по фер 
вредности примљених или 
потраживих накнада према МРС 18 
и Одељак 23 у МСФИ за МСП; 

➢ Према МСФИ 15, прописан 
јединствен модел за признавање 
прихода;

➢ МСФи 15 је обједињени

стандард  за признавање

прихода(МРС 11, МРС18,

ИФРИЦ13, ИФРИЦ 15, ИФРИЦ 18 

и СИЦ 31)

➢ Примењује се на све уговоре с 
купцима који за предмет имају 
продају добара или пружање 

услуга 

➢ Не примењује се на МРС 17Лизинг

односно од 1.1.2018.г. на МСФИ 16,

МРС 39 односно од 1.1.2018.г. на

МСФИ 9,  МСФИ 10, МСФИ 11 ,МРС 27,

МРС 28.



Дефинисање у политикама правила за 
утврђивање уговорне обавезе 

➢МСФИ 15 прописује 
јединствен модел 
признавања прихода 
састоји се из 5 корака:

(1)идентификовање уговора 
са купцем, (2)утврђивање 
уговорних обавеза, 
(3)одређивање цене 
трансакције, 
(4)алоцирање цене 
трансакције на уговорне 
обавезе, (5)признавање 
прихода у тренутку 
испуњења обавеза

➢Пренос уговорне обавезе 
и пренос контроле са 
продавца на купца може 
бити:

• Током времена и

• У одређеном тренутку

➢Признавање прихода 
заснива се испуњењу 
уговорних обавеза 
односно, приход се 
признаје када правно лице 
испуни све своје уговорне 
обавезе. 



МСФИ 15 -Пример признавања прихода

• МТС је уговором са купцем испоручио мобилни апарат бестплатно у оквиру 
пакета за месачну претплату  по 2.500 динара на 12 месеца, укупно 30.000 дин 

Цена мобилног апарата Самсунг Ј 5,  је 25.000 динара. Да је уговор био без 
испоруке мобилног телефона, месечна претплата би била 1.600x12=19.200

Према МРС 18, приход се признаје на крају сваког месеца у износу 
претплате (претплата без испор.телефона би била 2.500 динара x 
12=30.000) књижење 204/614 за износ претплате 2.500 дин(цена 
моб. апарата 25.000 књижи се на терет трошкова рекламе)

Према МСФИ 15, приход се признаје на начин да се утврди ценa
трансакције у односу на уговорену обавезу: испорука телефона 
25.000 (19.200+25.000=44.200)проценат учешћа 56,56 %(укупна 
претплата 30.000 дин  x56,56%)= 16.968:12=1.414,00

Услуга мобилне тел.МТС 19.200 проценат учешћа 43,44 %  што износи годишње , 
(30.000 x 43.44 %) =13.032:12=1.086,00

Према МСФИ 15 приход се признаје и књижи: 281/614 у износу 16.968 и месечна 
претплата, на  дуговно 204 износ 2.500 динара / потражно 614 у износу 
1.086,00 и потражно /281 у износу 1.414,00 



Примена новог МСФИ 15 и  МСФИ 9, у 
састављању ФИ за 2018.г.

➢ За признавање прихода према МСФИ 15 у пословној 
2018.г. и исказивању билансних позиција у Финансијском 
извештају за 2018.г. није потребна допуна рачуна Контног 
оквира, већ је могуће организовати евиденцију прихода у 
оквиру постојећих рачуна према Правилнику о контном 
оквиру за правна лица, задруге и предузетнике

➢ За класификацију хартија од вредности у складу са МСФИ 
9, било би неопходно, изменом правилника, прилагодити 
рачуне као и рачуне за очекиване губитке, хартија од 
вредности према њиховој класификацији, у складу са 
овим стандардом. За сада остају правила за одмеравање 
хартија од вредности у складу са правилима у МРС 39, у 
зависности да ли су сврстане у ХОВ које се вреднују по 
фер вредности кроз БУ или ХОВ расположиве  за продају.  



Политике за признавање добитака

• Добици обухватају 
добитке који настају 
отуђењем сталне 
имовине,  добици од 
продаје биолошких 
средстава, добици од 
продаје учешћа и хартија 
од вредности, добици од 
продаје материјала.

•

• У Политикама  треба 
дефинисати да се 
Добици приказују у 
нето износу, након 
умањења за 
одговарајуће расходе.



Политике и признавање расхода

➢Расходи обухватају 
губитке и расходе 
који настају у току 
редовних 
активности. 

➢Расходи који настају 
у току редовних 
активности 
обухватају трошкове 
продаје, зараде, 
амортизације и 
друге пословне 
расходе.

➢Признавање расхода 
дешава се истовремено 
са признавањем 
повећања обавеза или 
умањења имовине.

➢ Губици представљају 
умањења економских 
користи и као такви нису 
по својој природи 
различити од осталих 
расхода.



Политике за исправке Грешке из претходног 
периода у складу са МРС 8 и Одељком 10 МСФИ за 

МСП
➢ Материјално значајна грешка 

откривена у текућем периоду, 
која се односи на претходни 
период и која, при том, има 
значајан утицај на 
финансијске извештаје једног 
или више претходних 
периода, због које се ти, 
претходно обелодањени 
финансијски извештаји не 
могу више сматрати 
поузданим, обухвата се као 
грешка из претходног , 
подразумева обавезу да се 
изврши исправка грешке 

➢ Ако је материјално значајна 
грешка откривена у години 
када је предат редован 
финансијски извештај, може да 
се врши  замена Финансијског 
извештаја код  АПРа, до краја 
текуће године.

➢ Претхдоно објваљени поднети 
финансијски изевштаји остају и 
даље јавно објављени  у 
регистру АПРа као и “Нови”, 
замењени, исправљени ФИ.



Политикама је важно дефинисати праг 
материјалности за грешку из претходног 

периода 
➢ Политикама се дефинише 

материјалност  грешке и 
утврди износ као гранична 
вредност  у апсолутним 
износу ( рецимо 100.000 
динара)  или

➢ Политикама с е дефинише  
да ће се материјалност 
одређивати од случаја до 
случаја ( некада  се 
дефинише материјалност , 
као износ који се  добије 
када се стави  проценат / 
рецимо 2%/у односу на 
укупно остварене 
пословне приходе)

➢Код корекције  грешке 
у пословним књигама, 
потребно је увек имати 
у виду порески аспект 
и извршити пореске  
обавезе, везано за 
измену пореске 
пријаве за порез на 
добит правних лица 
или предузетника 



Политике и дефинисање исправка грешке из 
претходног периода која није материјално 

значајна

➢ Грешка из претходног 
периода исправља се 
тако што се за износ те 
грешке врши корекција 
почетног стања пренетог 
резултата, односно 
одговарајуће позиције 
биланса стања, ако је 
грешка такве природе да 
не утиче на резултат.

➢ У  том случају , приликом 
састављања финансијских 
извештаја упоредни 
подаци који се односе на 
годину у којој је грешка 
настала исказују се у 
преправљеним износима.

➢Материјално безначајна 
грешка може да се исправи 
преко одговарајућих 
рачуна текућег периода.



Политике за обухватање Догађаја након 
датума биланса стања

• За ефекте пословних догађаја који настају у 
периоду од датума биланса стања до датума 
обелодањивања финансијских извештаја, а који 
су у директној вези са стањем билансних 
позиција које постоји на датум биланса стања, 
врши се прилагођавање (корекција) претходно 
признатих износа у финансијским извештајима 
на дан биланса (на пример, наплаћено 
потраживање за које је претходно била 
извршена исправка и сл.).



Политике и Промена рачуноводствене 
политике

Завршна одредба и 
Интерном акту 
Рачуноводствене 
политике,  треба да 
гласи:

➢Рачуноводствене 
политике утврђене 
овим правилником 
примењују се из 
периода у период на 
доследној основи

➢ Рачуноводствена политика се 
мења уколико је то условљено 
изменом или доношењем 
нових МСФИ или изменама у 
Одељцима у МСФИ за МСП или 
изменама рачуноводствених 
прописа

У 2018.г измена Политика

потребна је због доношења

нових стандарда, МСФИ 15 

и МСФИ 9 који су у примени од 
1.јануара 2018.г.

У 2019.г.измена РП због МСФИ 16



Политике/Прелазне и завршне одредбе

• Овај правилник се примењује на 
финансијске извештаје који ће се 
састављати за пословну 2018. годину и за 
следеће године.



Прелазак са простог на двојно 
књиговодство од 1.јануара 2019.г. 

Сви предузетници из члана 32. став 2. Закона о порезу 
на доходак грађана,  који порез плаћају на стварни 

приход, воде књиге пo систeму двojнoг књигoвoдствa у 
склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje рaчунoвoдствo

Могућност вођења пословних књига по систему простог 
књиговодства задржавају:

1)Предузетник пољопривредник из члана 32.став3. закона који 
остварује  приходе од пољопривреде и шумарства, и 

2)предузетник друго лице из члана 32. ст.  4. овог закона, 
односно физичко лице које остварује приходе и обвезник је  у 

систему ПДВ-а

Прeдузeтници паушалци дужни су дa вoдe сaмo пoслoвну књигу o 
oствaрeнoм прoмeту и порез плаћају по решењу.



Обавезе предузетника који воде просто 
књиговодство

• Предузетници који воде просто књиговодство, и 
примењују Правилник Министарства, поред ПБ 2 
и ППДГ-1С, достављају  и

• Финансијски резултат на обрасцу БУ (Биланс 
успеха прописан правилником)

• Предузетници достављају  Пореској управи, 
коначан обрачун акцизе на обрасцу ОАК, ако су у 
2018.г.  вршили промете акцизних производа, 
без обзира које књиговодство воде.

• Обавезе предузетника који прелазе са простог 
књиговодства на двојно од 1.1.2019.г.



У пословним књигама у простом књиговодству, на 
дан биланса обезбеђени су следећи подаци :

У ПК 1 Пословна књига прихода и расхода, на 
дан биланса 31.12.2018. :

• Укупни приходи

• Укупни расходи

• Стање на текућем пословном рачуну

• Приход од самосталне делатности и нето приход 
од самосталне делатности (после састављања

ПБ 2 и ППДГ - 1С)

• У ПК 2 Књига основних средстава :

• Аналитика основних средстава, набавна и 
исправка вредности 



У простом књиговодству код ПДВ обвезника, 
обезбеђени су подаци:

➢ КИР - Књига излазних рачуна, садржи све излазне рачуне
➢ КПР-Књига примљених рачуна , садржи све улазне рачуне
Помоћне евиденције, у зависности од врсте делатности, садрже 

следеће податке на дан биланса 31.12.2018.г.: 
➢ КЕП књига, стање робе која се преноси као почетно стање у 

наредној години
➢ ДПУ –Лист дневног промета угоститеља, стање залихе која се 

преноси у наредну годину
➢ ГП-Евиденција готових производа, стање залихе готових 

производа која се преноси у наредну годину
➢ ПКР-Пријемни лист комисионе робе
➢ ПКР1-Евиденција продате, исплаћене  и враћене комисионе 

робе( разлика непродате робе примљене у комисион преноси  
се као почетно стање у наредној години)

➢ На крају обрачунског периода, код услужне делатности,  стање 
залиха неутрошених материјала,који се преносе у 2019.г.



Попис имовине и обавеза на крају 2018.г.

У  складу са Законом о рачуноводству, обавезу вршења пописа 
имовине и обавеза на крају пословне године, са стањем на дан 
31.12.2018. год.,  имају Првана лици(комисија 3 члана), микро 
правна лица и предузетници(један члан) . 

Према  чл.16. новог Закона о рачуноводству, наведени обвезници 
врше обавезно попис имовине и обавеза на почетку пословања, 
по количинама и вредности које су основ почетног стања у 
билансу;

Обавезан попис се врши, поред редовног пописа, приликом 
примопредаје дужности рачунополагача, промене продајних 
цена производа и робе у малопродаји, код статусне промене, 
код отварања и закључења поступка стечаја и ликвидације;

Попис имовине и обавеза се врши на начин и у роковима 
прописаним: Правилником о начину вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем
(Сл. гласник РС, бр. 108/13 и 137/14)



Припреме за вршење пописа

• Обвезник пописа, у складу са општим актом 
организује потребан број комисија за попис, 
утврђује период  и време вршења пописа и рок 
достављања извештаја о извршеном попису, 
надлежном органу правног лица;

• Припреме за попис морају да изврше:
-руковаоци залихама/обезбеђен приступ 

залихама,сортирање, претакање,издвајање 
оштећених залиха, одвајање туђих залиха на 
складишту, магацину, роба узета на комисион и

-служба рачуноводства (обавезно усклађивање
робно материјалне и финансијске eвиденције
провера веродостојности рачуноводствених 
исправа, да ли су све иправе везано за промене на 
имовини и обавезама, прокњижене итд).



Ko нe може да буде у пописној комисији?

• Члан 5 , Правилника о начину и роковима пописа......

• Лица која не могу да буду у пописној комисији јесу лица 
која на одређени начин рукују имовином, односно која 
су задужена за имовину која се пописује.

• (рачунополагачи,овлаштена лица за располагање 
залихама, рачуновође/који воде аналитичку евиденцију 
имовине/, финансијски руководиоци и представници 
овлаштеног органа).



Одговорност за организацију и вршење 
пописа у прописаним роковима имају:

• Законски заступник правног лица односно 
предузетник;

• Ако се формира централна пописна комисија, 
одговорност за организацију пописа има 
председник централне пописне комисије који 
координира радом осталих пописних комисија.



Предмет пописа обухвата:

• Неуплаћени уписани капитал, нематеријална 
улагања,некретнине, инвестиционе некретнине, 
постројења, опрему,

• Биолошка средства,недовршена производња и готови 
производи,залихе материјала, резервних делова, алата 
и инвентара и робе, стална средства намењена продаји, 
финансијски пласмани и потраживања, готовина и 
готовински еквиваленти,

• Дугорочне и краткорочне обавезе;

• Имовина која се налази у туђим складиштима, мора 
бити, од стране правног лица или предузетника, који 
држи ту имовину, пописана на посебним листама и 
достављена власнику имовине.



• Попис нематеријалне имовине,(софтвер,гудвил,улагања 
у развој, концесије, патенти,остала нематеријалан 
имовина, аванси за нематеријалну имовину)односно 
имовине без физичке супстанце, врши се  се по 
вредности по којој се накнадно одмерава (према 
МСФИ, по набавној или ревалоризованој у складу са 
политикама, према МСФИ за МСП по набавној и за сву 
нематеријалну имовину која има ограничен век 
употребе обрачунава се амортизација).

• За предузетнике који прелазе са простог на двојно 
књиговодство, вредновање ове имовине, ако је имају 
у својим евиденцијама, врши се  по набавној цени.



• Попис некретнина и инвестиционих некретнина по 
количинама а унос вредности у складу са рачуноводственим 
политикама, (према МСФИ по набавној или фер вредности, 
према МСФИ за МСП према набавној вредности, осим 
инвестиционих некретнина које се пописују по количини и  
фер вредности), земљиште се не амортизује и пописује се по 
набавној или фер вредности;

• Попис постројења, опреме се врши по аналитичкој 
евиденцији и по инвентарском броју, утврдити вишкове, 
мањкове и посебне листе са предлогом за отпис и 
расходовање опреме.

➢ Предузетници који прелазе са простог на двојно књиговодство, 
вредновање ове имовине, ако је имају у својим евиденцијама, врше по 
набавној цени. Од 1.1.2019.г., у политикама се опредељују да 
накнадно одмеравају ову имовину по набавној или  фер вредности, 
односно инвестиционе некретнине, да одмеравају по фер 
вредности, без обзира да ли примењују МСФИ или МСП.  



Попис шума, вишегодишњег засада, основног 
стада,биолошких средстава у припреми,аванса за 

биолошка средства

• Попис шума(минимална површина 5 ари са покривеношћу 
дрвећем до 30%) врши се у две пописне листе, у једној се 
пописују шуме које имају запремину  и у другој, шуме у подизању 
и процењују се према МСФИ 41 или МСФИ за МСП по фер 
вредности;

• Попис вишегодишњих засада, врши се на основу провере 
површине земљишта сваког засада и броја стабала, чокота у роду 
као и стабала и узгоју(земљиште не улази у набавну вредност 
вишегодишњег  засада јер је земљиште исказано одвојено на 
рачуну 020) 

• Утврдити тачан износ активирања сопствених учинака за засаде у 
узгоју који се активирају;

• Предузетници који прелазе са простог на двојно 
књиговодство, пописану наведену имовину 
евидентирају на прописаним рачунима у главној 
књизи према опису конта за одређену врсту имовине.



ЗА ПРЕЛАЗАК СА ПРОСТОГ НА ДВОЈНО КЊИГОВОДСТВО 
ПОТРЕБНО ЈЕ:

Обавезе на дан биланса 
31.12.2018.г.
➢ Извршити усаглашавања 

потраживања  и обавеза из 
пословања (до 30.11.2018..г 
доставити ИОС купцима, на 
усаглашавање потраживања)

➢ Извршити организацију и попис, 
свега што представља предмет 
пописа и усагласити у помоћним 
евиденцијама стварно стање са 
књиговодственим стањем,као и у 
ПК-1, (обезбедити аналитику за 
почетна салда у 2019.г.)

➢ Усагласити стање на пословним, 
текућим и девизним рачунима

➢ Усагласити обавезе са 
добављачима

➢ Усагласити нето приход из ранијих 
година, који није још исплаћен 
власнику

Обавезе на дан отварања почетног 

стања у двојном књиговодству 1.1.2019.г.
➢ Донети Интерни акт Рачуноводствене 

политике у коме ће бити дефинисана 
правила за признавање, имовине, 
обавеза, прихода и расхода;

➢ Формирати активу, почетно 
стање,1.1.2019.г. у главној књизи на 
припадајућим рачунима према 
Правилнику о контном оквиру за правна 
лица, задруге и предузетнике, за сталну 
имовину, основна и обртна средства, 
дате авансе, потраживања

➢ Формирати пасиву: за изворе средстава, 
обавезе(фактурисане и енфактурисане)

➢ капитал (основни, рачун 309 и добитак из 
ранијих година,рачун 340 

➢ или губитак рачун 350



Код преласка са простог у двојно књиговодство, 
Равнотежа у главној књизи јесте,

Имовина – Обавезе = Капитал(рачун 309 и 340)
• Почетно стање у активи, преузето из 

простог књоговодства, се формира 
преносом салда 31.12.2018.г.за сву 
имовину

➢ некретнине, основна средства, 
биолошка средства, дугорочни 
финансијски пласмани,дугорочна 
потраживања,залихе  и дати 
аванси,потраживања по основу 
продаје, отраживања из специфичних 
послова,друга потраживања, 
краткорочни финансијски пласмани, 
готовина на рачуну и готовински 
еквиваленти, ПДВ-потраживања за 
више плаћен ПДВ рачун 279,активна 
временска разграничења-унапред 
плаћени трошкови,потраживања за 
нефактурисан приход,остала активна 
временска разграничења

➢ Ванбиланса актива група 88 - уноси се 
стање на дан 31.12.2018.г. туђе робе 
узете у комисион

• Почетно стање у пасиви, 
преузето из простог 
књоговодства, се формира 
преносом салда 31.12.2018.г.

➢ за све обавезе(фактурисане и 
укалкулисане) 

➢ за нето приход од самосталне 
делатности ранијих година, који 
није подигнут – потражно рачун 
340(2018.г и раније године) 

➢ за обавезу за порез из резултата за 
2018.г.- потражно рачун 481

➢ Остали основни капитал, рачун 309

(нето имовина предузетника)

➢ Губитак ранијих година, рачун 350



Примери који се могу јавити код неслагања 
активе и пасиве, у почетном стању по формули, 

Имовина –Обавезе =Капитал
1. Пример код услужних делатности, када нема 

почетног стања:
• Основна средства у целости амортизована;
• Материјали утрошени у пружању услуга и нема залихе;
• На текућем рачуну 31.12.2018.г. нема средстава јер су 

подугнута;
• На дан биланса нема салда обавеза;
• На дан биланса, исказан је губитак од пословања;
• Прелазак са простог на двојно од 1.1.2019.г., значи да 

нема почетног стања, већ пословне промене које настају 
у 2019.г., књижиће се на припадајуће рачуне у главној 
књизи, за коју је услов и контролно правило, да увек 
биде у равнотежи дуговна и потражна страна, за све  
прокњижене пословне промене.



Остали примери који се могу јавити код 
отварања почетног стања 1.1.2019.г.

• 2. Пример када су средства у целости амортизована, 
нема отворених,(ненаплаћених) потраживања, нема 
залиха, нема обавеза, предузетник је оставрио бруто 
добитак из пословања  у износу 1.000.000 динара на који је 
обрачунао порез из резултата,на приходе од самосталне 
делатности у износу 100.000 динара,који ће платити када 
поднесе пореску пријаву ППДГ 1С и ПБ 2, најкасније до 15. 
03. 2019.г.

• Отварање почетног стања у двојном књиговодству,код 
предузетника који прелази са простог књиговодства: 

• дугује 740 износ 1.000.000/потражује 340 износ 900.000         
• потражује 481 износ 100.000
• Износ оствареног  добитка (као разлику прихода и расхода), 

евидентирати на дуговној страни, слободног рачун 740 а 
касније на дан биланса, пренети на терет резулатата или на 
губитак ранијих година на дуговно 350.



• 3) Пример када предузетник, има салда имовине и 
обавеза али је остварио негативан финансијски 
резултат на дан 31.12.2018.г.

➢ Како утврдити нето имовину предузетника на рачуну 309?

Имовина износи:Основна средства 1.100.000

Текући рачун              400.000

Обавезе  према добављачима             900.000

Губитак 31.12.2018.г., износи                 250.000

Отварање почетног стања 1.1.2019.г.:

Рачун  023 дугује  1.100.000               Рачун 435 потражује 900.000

(аналитички по врстама средстава) (аналитички по добављачима)

Рачун 241 дугује  400.000  

Рачун 350  дугује      250.000        Рачун 309 потражује 850.000

.



4) Пример oтварања почетног стања код предузетника, 
произвођача 

1. залиха материјала                           350.000
2. залиха готових производа           1.000.000
3.стање на текућем рачуну                 250.000
4.обавезе према добављачима         500.000
5.нето Добитак из пословања            990.000
6.обавезе за порез из резултата        110.000

• Актива:

Дугује рачун 101  350.000
АНЛИТИЧКИ У МАТЕРИЈАЛНОМ  КЊИГОВОДСТВУ

Дугује рачун 120  1.000.000
Дугује рачун 241     250.000
ОДВОЈЕНО ПО РАЧУНИМА, АКО ИМА ВИШЕ 

ОТВОРЕНИХ РАЧУНА, КОД ПОСЛОВНИХ 
БАНАКА

Дугује рачун 960   1.000.000
АНАЛИТИЧКИ ПО ВРСТАМА И 

КОЛИЧИНИ ПРОИЗВОДА

• Пасива

Потра. рачун 435                500.000
АНАЛИТИЧКИ ПО ДОБАВЉАЧИМА

Рачун 340 потражује         990.000

Рачун 481  потражује         110.000

Рачун  900 потражује      1.000.000



5)Пример отварања почетног стања код предузетника, који троши 
материјале у пружању услуга-Аутомеханичарска радња

1. залиха метријала                  1.200.000
2. потраживања од купаца        550.000
3. стање на текућем рачуну       250.000

4. обавезе према добављачима 670.000
5. нето добитак из пословања    135.000
6.порез из резултата                        15.000

7. нето имовина предузетника РАЧУН 309 (1+2+3-4-5-6)

• Актива:

Рачун 101 дугује 1.200.000
И НАЛИТИЧКИ У МАТЕРИЈАЛНОМ КЊИ.

Рачун 204дугује    550.000
АНАЛИТИЧКИ ПО КУПЦИМА

Рачун 241 дугује 250.000
ОДВОЈЕНО ПО РАЧУНИМА, АКО ИМА 

ВИШЕ ОТВОРЕНИХ РАЧУНА, КОД 
ПОСЛОВНИХ БАНАКА

• Пасива

Рачун 435 потр.      670.000
АНАЛИТИЧКИ ПО ДОБАВЉАЧИМА

Рачун 340 потр.       135.000

Рачун 481 потр.         15.000

Рачун 309 потр.   1.180.000



6)Пример орварања почетног стања код предузетника-
Угоститељска радња  

1. основна средства    470.000 ;исправка вредности 20.000
2. залиха сокова и алкохола   140.000
3. текући рачун                           450.000

4. добављачи                                320.000
5.обавезе за нето зараде запослених      295.405
6.обавезе за порез на зараде                     38.438

7.обавезе за доприносе на терет запосленог  65.537
8. обавезе за доприносе на терет послодавца  58.950

9. нето добит 135.000
10.порез из резултата 15.000   

11.нето имовина предузетника111.670Отварање почетног стања:
Рачун 023/029 
дугује 470.000/потражује 20.000
Аналитички по врсти средстава
Рачун 132 дугује 140.000
Рачун 241 дугује 450.000
Угоститељи, од 1.1.2019.г не воде ДПУ већ
робно за сокове, алкохол и осталу робу
коју продају у угоститељском  објекту

Рачун 435   потражује         320.000
Рачун 450  потражује          295.405
Рачун 451  потражује            38.438
Рачун 452   потражује           65.537
Рачун 453   потражује           58.950
Рачун 340   потражује         135.000
Рачун 481   потражује            15.000
Рачун 309    потражује         111.670



Кафе пауза - пола сата


