
На пснпву члана                                     ДПП рСтатута   

 И ЧЛАНА 49 , Закпна п рачунпвпдству  ДПП НННННННННННННН» ,на седници пдржанпј дана                                           

дпнпси  

 

ПРАВИЛНИК П РАЧУНПВПДСТВУ И  

РАЧУНПВПДСТВЕНИМ ППЛИТИКАМА ЗА МАЛП ПРАВНП ЛИЦЕ  

КПЈЕ НЕ ПРИМЕОУЈЕ МСФИ  

  

I. ППШТЕ ПДРЕДБЕ  

  

Члан 1.  

  

Пвим правилникпм уређују се прганизација рачунпвпдства, интерни рачунпвпдствени кпнтрплни 

ппступци, рачунпвпдствене пплитике за признаваое и прпцеоиваое импвине и пбавеза, прихпда 

и расхпда, утврђују упутства и смернице за усвајаое, дпстављаое и пбелпдаоиваое финансијских 

извештаја, пдређују лица кпја су пдгпвпрна за закпнитпст и исправнпст настанка ппслпвне 

прпмене, састављаое и кпнтрплу рачунпвпдствених исправа п ппслпвнпј прпмени; пдређује 

шкплска спрема, раднп искуствп и пстали услпви за лице кпје впди ппслпвне коиге и саставља 

финансијске извештаје, уређује кретаое рачунпвпдствених исправа, утврђују рпкпви за оихпвп 

дпстављаое на даљу пбраду, и друга питаоа впђеоа ппслпвних коига и састављаоа инансијских 

извештаја за кпја је прпписанп да се уређују ппштим актпм у складу са Закпнпм п рачунпвпдству. , 

Правилникпм п начину признаваоа и прпцеоиваоа импвине, пбавеза, прихпда и расхпда малих 

правних лица и предузетника  кпји пдлуче да не примеоују МРС/МСФИ и другпм ппдзакпнским 

прпписима.  

 II. ПРГАНИЗАЦИЈА РАЧУНПВПДСТВЕНПГ СИСТЕМА И ИНТЕРНЕ  

РАЧУНПВПДСТВЕНЕ КПНТРПЛЕ  

 Члан 2.  

 Рачунпвпдствп правнпг лица пбухвата скуп ппслпва кпји пбезбеђују функципнисаое 

рачунпвпдственпг инфпрмаципнпг система и ппслпва финансијске функције. За пбављаое тих 

ппслпва прганизује се служба (сектпр) за рачунпвпдствп и финансије. Рачунпвпдствени 

инфпрмаципни систем представља деп инфпрмаципнпг система правнпг лица кпји пбезбеђује 

ппдатке и инфпрмације п финансијскпм пплпжају, успешнпсти и прпменама у финансијскпм 



пплпжају правнпг лица за интерне и екстерне кприснике. Финансијска функција пбухвата ппслпве 

кпнтрпле нпвчанпг ппслпваоа и кредита, пднпсе с ппслпвним банкама, финансираое ппслпвних 

функција, управљаое пптраживаоима и пбавезама, пбрачуне и плаћаоа ппреза, дппринпса и 

других дажбина, пбрачуне и исплате зарада и накнада зарада, благајничкп ппслпваое, наплате и 

исплате прекп текућих динарских и девизних рачуна. У пквиру службе рачунпвпдства и финансија 

пбављају се ппслпви:  

– финансијскпг коигпвпдства;  

– впђеое аналитике, ппмпћних коига и евиденција;  

– рачунпвпдствени надзпр и кпнтрпла; 

– рачунпвпдственп извештаваое и инфпрмисаое;  

– састављаое и дпстављаое перипдичних и гпдишоих финансиских извештаја  

– пбрачун зарада, накнада зарада и других примаоа заппслених;  

– пбрачун и плаћаое пп угпвприма п делу, аутпрским и другим угпвприма;  

– пбрачун и плаћаое ппреза, дппринпса, царина и других дажбина;  

– састављаое и дпстављаое ппреских пријава и других прпписаних пбрачуна и  

евиденција пд стране државних и других пргана;  

– врши наплату и плаћаое прекп динарских и девизних рачуна предузећа.  

Пбављаое ппслпва у служби рачунпвпдства и финансија и пдгпвпрнпст заппслених  

уређује се ппштим актпм кпјим се уређује радни пднпс и систематизација ппслпва и радних  

задатака у правнпм лицу.  

Ппслпвне коиге  

  

Члан 3.  

  

Рачунпвпдствени ппдаци и инфпрмације п стаоу и прпменама на импвини, пбавезама и  

капиталу, прихпдима, расхпдима и резултату ппслпваоа пбезбеђују се у ппслпвним коигама  

кпје чине:  



– дневник,  

– главна коига, и  

– ппмпћне коиге.  

1. Дневник представља хрпнплпшку евиденцију ппслпвних прпмена пп датуму настанка, 

пднпснп редпследу пријема рачунпвпдствене исправе, брпју и називу рачуна главне 

коиге, дугпвнпм и пптражнпм изнпсу рачуна главне коиге и краткпм пбјашоеоу настале 

ппслпвне прпмене. Када се ради п коижеоу кпје има више пд једнпг дугпваоа и 

пптраживаоа, у дневник се првп унпсе коижеоа на дугпвнпј страни рачуна, а пнда 

коижеоа на пптражним рачунима. Дневник пмпгућава увид у хрпнплпшку евиденцију 

свих трансакција у ппслпваоу и кпристи се за спречаваое и изналажеое грешака у 

коижеоу. Главна коига представља пптпуни скуп рачуна, са свпјствпм равнптеже, за 

систематскп пбухватаое стаоа и прпмена на импвини, пбавезама, капиталу, прихпдима и 

расхпдима и кпја је ппдлпга за састављаое финансијских извештаја. Коижеое ппслпвних 

прпмена на рачунима главне коиге врше се пренпспм дугпвних и пптражних коижеоа из 

дневника. Сваки изнпс из дневника кпји је унет у кплпну дугује пренпси се на дугпвну 

страну рачуна у главнпј коизи, а сваки изнпс из кплпне пптражује дневника пренпси се 

на пптражну страну рачуна главне коиге.  

Ппслпвне коиге впде се такп да пмпгућавају кпнтрплу исправнпсти коижеоа, чуваоа и 

Кпришћеоа ппдатака, кап и увид у хрпнплпгију извршених коижеоа и сагледаваое свих  

прпмена на рачунима главне коиге и ппмпћних коига. Ппслпвне коиге ће се впдити на 

ппслпвнпм спфтверу -------------------------, такп да се пп пптреби мпгу пдштампати или приказати на 

екрану.  

Впђеое ппслпвних коига  

  

Члан 4.  

  

Впђеое ппслпвних коига, састављаое и презентација финансијских извештаја правнпг  

лица врши се у складу са Закпнпм п рачунпвпдству  и другим ппдзакпнским прпписима 

дпнетим на пснпву тпг Закпна, Правилникпм п начину признаваоа и прпцеоиваоа импвине, 

пбавеза, прихпда и расхпда малих правних лица и предузетника (), и рачунпвпдственим 

пплитикама утврђеним пвим правилникпм.  

Впђеое ппслпвних коига, састављаое и презентацију финансијских извештаја правнпг  



У складу са чланпм 14 Закпна п Рачунпвпдству 

http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2013/2276-13Lat.pdf 

Pravno lice, odnosno preduzetnik opštim aktom uređuje školsku spremu,  

radno iskustvo i ostale uslove za lice koje je odgovorno za vođenje poslovnih knjiga i  

sastavljanje finansijskih izveštaja.  

Рачунпвпдствене исправе  

 Члан 5.  

 Коижеое ппслпвних прпмена на импвини, пбавезама, капиталу, прихпдима и расхпдима врши се 

на пснпву верпдпстпјне рачунпвпдствене исправе. Рачунпвпдствену исправу састављају лица 

пдгпвпрна за пбављаое пдгпварајућих ппслпва чијим извршеоем настају ппслпвне прпмене за 

кпје се састављају рачунпвпдствене исправе. Рукпвпдилац прганизаципнпг дела, пднпснп службе 

пдређује лице кпје саставља рачунпвпдствену исправу п насталпм ппслпвнпм дпгађају, пднпснп 

ппслпвнпј прпмени. Рачунпвпдствена исправа мпра да пбухвати све ппдатке пптребне за 

коижеое у ппслпвним коигама такп да се из рачунпвпдствене исправе мпже сазнати пснпв и 

врста ппслпвне прпмене Рачунпвпдствена исправа саставља се у пптребнпм брпју примерака, на 

месту и у времену настанка ппслпвнпг дпгађаја, и мпра бити пптписана и пверена печатпм пд 

стране лица пдгпвпрних за настанак ппслпвне прпмене.  

Коижеое ппслпвне прпмене мпже се вршити на пснпву фптпкппије ппд услпвпм да је на  

фптпкппији наведенп местп чуваоа пригиналне исправе, са пптписпм пдгпвпрнпг лица.  

Члан 6.  

 Рачунпвпдственпм исправпм сматра се и исправа дпбијена телекпмуникаципним путем, 

укључујући и електрпнску размену ппдатака између рачунара у складу са пдгпварајућим 

стандардима из пве пбласти. Рачунпвпдствена исправа ппслата телекпмуникаципним путем мпра 

да буде пптписана дигиталним пптписпм, у складу са закпнпм и пптврђена електрпнскпм ппрукпм 

на пснпву угпвпра кпји је пптписан између ппшиљапца и примапца. Ппшиљалац је пдгпвпран да 

ппдаци на улазу у телекпмуникаципни систем буду заснпвани на рачунпвпдственим исправама, 

кап и за чуваое пригиналне исправе.  

За тачнпст пренесених ппрука пдгпвпран је давалац услуга, пднпснп ппсредник у  

пбављаоу EDI (Electronic Data Interchange) трансакције.  

  

Члан 7.  

  



Лица пдгпвпрна за састављаое и кпнтрплу рачунпвпдствених исправа свпјим пптписпм, у писанпм 

или електрпнскпм пблику, пптврђују да је рачунпвпдствена исправа пптпуна, истинита, рачунски 

тачна и да приказује ппслпвну прпмену. Кпнтрплпм рачунпвпдствених исправа пре коижеоа 

утврђује се оихпва пптпунпст, истинитпст, рачунска тачнпст и закпнитпст. Кпнтрплу 

рачунпвпдствених исправа не мпгу да врше лица кпја су задужена материјалним стварима 

(вреднпстима) на кпје се исправе пднпсе. Рачунпвпдствене исправе састављене на рачунару мпгу 

да имају електрпнски пптпис пспбе кпја је исправу саставила или аутпризпван дигитални пптпис.  

  

Члан 8.  

  

Лица кпја састављају и врше пријем рачунпвпдствених исправа, дужнa су да пптписану исправу 

и другу дпкументацију у вези са насталпм прпменпм дпставе рачунпвпдству пдмах пп изради, 

пднпснп пријему, а најкасније у рпку пд три дана пд дана када је ппслпвна прпмена настала, 

пднпснп у рпку пд три дана пд датума пријема. Лица кпја впде ппслпвне коиге, ппсле 

спрпведене кпнтрпле примљених рачунпвпдствених исправа, дужна су да рачунпвпдствене 

исправе прпкоиже у ппслпвним коигама нареднпг дана, а најкасније у рпку пд пет дана пд 

дана пријема.  

  

Рачунпвпдствени спфтвер  

  

Члан 9.  

  

Ппслпвне коиге предузећа впде се на рачунару. Рачунпвпдствени спфтвер кпји се кпристи за 

впђеое ппслпвних коига и састављаое финансијских извештаја, мпра да пбезбеди следеће:  

– функципнисаое интерних рачунпвпдствених кпнтрпла; – пнемпгућава брисаое прпкоижених 

ппслпвних прпмена. Грешке направљене у коижеоу у ппступку аутпматске пбраде ппдатака не 

мпгу се исправљати оихпвим брисаоем већ јединп коигпвпдственпм техникпм „црвенпг“ или 

„црнпг“ стпрна;  

– кпнтрплу улазних ппдатака;  

– кпнтрплу исправнпсти унетих ппдатака; 5  

– увид у прпмет и стаое рачуна главне коиге; 

– увид у хрпнплпгију пбављенпг унпса ппслпвних прпмена;  



– чуваое и кпришћеое ппдатакa;  

– ппдаци из ппслпвних коига (дневник, главна коига, ппмпћне коиге) пп пптреби  

мпгу да се пдштампају или прикажу на екрану ;  

– уппредп са мемприсаним ппдацима треба да се пбезбеди и мемприсаое  

апликативнпг спфтвера какп би ппдаци били дпступни кпнтрпли.  

  

Интерне рачунпвпдствене кпнтрпле  

 Члан 10.  

 Систем интерне кпнтрпле пбухвата све мере кпје се предузимају у циљу:  

1) заштите средстава пд прекпмернпг трпшеоа, превара или неефикасне упптребе;  

2) пбезбеђеоа ппузданпсти и верпдпстпјнпсти рачунпвпдствених ппдатака;  

3) пбезбеђеоа извршеоа ппслпва у складу са усвпјенпм пплитикпм управе;  

4) пцене рада свих радника, рукпвпдилаца и прганизаципних делпва у пк4) пцене рада свих 

радника, рукпвпдилаца и прганизаципних делпва у пквиру правнпг лица Интерне кпнтрпле 

пбухватају све мере и ппступке кпји се спрпвпде ради пбезбеђеоа услпва да правнп лице ради у 

складу са планпвима и пплитикама кпје је усвпјила управа. Интерна рачунпвпдствена кпнтрпла 

треба да пбезбеди ппузданпст и верпдпстпјнпст рачунпвпдствених евиденција и ппдатака и 

финансијских извештаја. Свака ппслпвна прпмена, пднпснп трансакција, да би била ппуздана и 

верпдпстпјна, треба да прпђе четири пдвпјене фазе, и тп:  

– да је прпписанп пдпбраваое настанка такве ппслпвне прпмене;  

– да буде пдпбрена пд надлежнпг рукпвпдипца;  

– да буде извршена, и  

 -да је евидентирана у ппслпвним коигама.  

  

Члан 11.  

 Усклађиваое прпмета и стаоа главне коиге са дневникпм и ппмпћних коига са главнпм коигпм 

врши се пре ппписа импвине и пбавеза и пре састављаоа финансијских извештаја. Стаое импвине 

и пбавеза у коигпвпдству усклађује се најмаое једнпм гпдишое са стварним стаоем кпје се 

утврђује ппписпм. Усклађиваое међуспбних финансијских пласмана и пптраживаоа са 



дужницима, врши се једнпм гпдишое са стаоем на дан 30. нпвембра, дпстављаоем у писменпм 

пблику извпда птвпрених ставки финансијских пласмана и пптраживаоа на тај дан. Пппис 

импвине и пбавеза врши се на крају ппслпвне гпдине, са стаоем на ппследои дан ппслпвне 

гпдине.  

 Члан 12.  

 Ппред редпвнпг ппписа импвине, пптраживаоа и пбавеза кпји се врши на крају ппслпвне гпдине, 

у тпку гпдине врши се ванредан пппис и усклађиваое стаоа и приликпм примппредаје дужнпсти 

рачунппплагача, статусне прпмене и у другим случајевима предвиђеним закпнпм.   

Чуваое ппслпвних коига и рачунпвпдствених исправа  

 Члан 13.  

 Рачунпвпдствене исправе и ппслпвне коиге чувају се у ппслпвним прпстпријама правнпг лица, 

пднпснп кпд предузећа или предузетника кпјима је ппверенп впђеое ппслпвних коига, у 

рпкпвима кпји су кап најкраћи прпписани Закпнпм п рачунпвпдству и ревизији. Ппслпвне коиге 

кпје се впде на рачунару и рачунпвпдствени спфтвер кпји се кпристи за впђеое ппслпвних коига 

чувају се на рачунару и пдгпварајућем медију за архивираое ппдатака. Пп истеку ппслпвне 

гпдине, дневник и главна коига штампају се и штампани чувају у рпкпвима прпписаним у ставу 1. 

пвпг члана.  

  

III. РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ  

Члан 14.  

Рачунпвпдствене пплитике су ппсебна начела, пснпви, кпнвенције, правила и пракса кпје је 

усвпјилп правнп лице за припремаое и приказиваое финансијских извештаја у складу са 

Правилникпм п начину признаваоа и прпцеоиваоа импвине, пбавеза, прихпда и расхпда 

малих правних лица и предузетника. Усвпјене рачунпвпдствене пплитике пднпсе се на 

признаваое, укидаое признаваоа, мереое и прпцеоиваое средстава, пбавеза, прихпда и 

расхпда предузећа. Овим Правилникпм уређују се рачунпвпдствене пплитике и друга питаоа за 

кпје је Правилникпм п начину признаваоа и прпцеоиваоа импвине, пбавеза, прихпда и 

расхпда малих правних лица и предузетника пдређенп да се ближе уређују ппштим актпм 

правнпг лица, пднпснп предузетника.  

 

Рачунпвпдствени ппдаци и инфпрмације п стаоу и прпменама на импвини, пбавезама и  

капиталу, прихпдима, расхпдима и резултату ппслпваоа пбезбеђују се у ппслпвним коигама  

кпје чине:  



– дневник,  

– главна коига, и  

– ппмпћне коиге.  

1. Коижеое ппслпвних прпмена на рачунима главне коиге врше се пренпспм дугпвних и 

пптражних коижеоа из дневника. Сваки изнпс из дневника кпји је унет у кплпну дугује 

пренпси се на дугпвну страну рачуна у главнпј коизи, а сваки изнпс из кплпне пптражује 

дневника пренпси се на пптражну страну рачуна главне коиге.  

Ппслпвне коиге впде се такп да пмпгућавају кпнтрплу исправнпсти коижеоа, чуваоа и 

Кпришћеоа ппдатака, кап и увид у хрпнплпгију извршених коижеоа и сагледаваое свих  

 

2.  Предузеће ће впдити Ппмпћне –  аналитичке евиденције кпје се впде пп врсти, 

кпличини и вреднпсти  

 за нематеријалну и материјалну импвину  ПО СТВАРНИМ ВРЕДНОСТИМА   

 -нематеријална улагаоа, некретнине, ппрему, ситан  

 -инвентар и резервне делпве,  впдиће се пп стварним набавним вреднпстима а излаз  са 

залиха пп прпсечнпппндерисаним ценама  

 -Залихе рпбе у велепрпдаји  се пп стварним набавним вреднпстима а излаз залиха пп 

прпсечнпппндерисаним ценама  

  финансијска средстава Впдиће се пп стварним вреднпстима са  кнјигпвпдствене исправе   

 -пптраживаоа пд купаца,   

 девизна и динарска нпвчана средства, примљеним меницама, датим кредитима и 

другим хартијама пд вреднпсти), 

  финансијске пбавезе Впдиће се пп стварним вреднпстима са  кнјигпвпдствене исправе  и тп  

 према дпбављачимааналитички за свакпг дпбавлјача  

 пп издатим меницама и емитпваним другим хартијама пд вреднпсти, пбавезе пп узетим 

кредитима,  

 

Нематеријална улагаоа  

 Члан 15.  

  Нематеријална улагаоа се прпцеоују пп набавнпј вреднпсти или пп цени кпштаоа, умаоеним за 

исправку вреднпсти пп пснпву ампртизације и исправку вреднпсти пп пснпву пбезвређеоа на 

начин прпписан у чл. 10-16. Правилника п начину признаваоа и прпцеоиваоа импвине, пбавеза, 



прихпда и расхпда малих правних лица и предузетника. Ампртизација нематеријалних улагаоа 

врши се применпм прпппрципналнпг метпда у рпку пд 5 гпдина псим улагаоа чије је време 

утврђенп угпвпрпм, када се птписиваое врши у рпкпвима кпји прпистичу из угпвпра.   

Земљиште, грађевински пбјекти, ппстрпјеоа и ппрема и пстала пснпвна средства  

  

Члан 16.  

  

 Земљиште, грађевински пбјекти, ппрема и пстала пснпвна средства се прпцеоују пп набавнпј 

вреднпсти или пп цени кпштаоа, умаоеним за исправку вреднпсти пп пснпву ампртизације и 

исправку вреднпсти пп пснпву пбезвређеоа на начин прпписан Правилника п начину 

признаваоа и прпцеоиваоа импвине, пбавеза, прихпда и расхпда малих правних лица и 

предузетника.  Ампртизација грађевинских пбјеката, ппреме и псталих пснпвних средства врши 

се применпм прпппрципналнпг метпда за свакп средствп ппсебнп. Приликпм пбрачуна 

ампртизације пснпвних средстава кпристиће се следећи век трајаоа и  

ГРАЂЕВИНСКИ ПБЈЕКТИ И ППСТРПЈЕОА  2, 

Грађевински пбјекти виспкпградое и нискпградое  

армиранпбетпнске кпнструкције , кап и ппстрпјеоа кпја се  

сматрају сампсталним грађевинским пбјектпм  

40 2,5%  

Пстали грађевински пбјекти 10%  

ППРЕМА  

Ппслпвни инвентар                                         10%  

Намештај                                                               25%  

Канцеларијска ппрема, рачунарска ппрема, спфтвер,  

телекпмуникаципна ппрема, путничка мптпрна впзила,  

впзила на мптпрни ппгпн и прикључни уређаји   25%  

ПСТАЛА НЕППМЕНУТА СРЕДСТВА                                     10%  

 Пснпвицу за пбрачун ампртизације грађевинских пбјеката, ппстрпјеоа, ппреме и псталих 

пснпвних средстава чини набавна вреднпст, пднпснп цена кпштаоа. Накнадни издатак кпји се 



пднпси на пснпвнп средствп накпн оегпве набавке или завршетка, увећава вреднпст средства акп 

испуоава услпве да се призна кап средствп, тј. акп је век трајаоа дужи пд гпдину дана и акп је 

вреднпст накнаднпг издатка виша пд прпсечне брутп зараде пп заппсленпм у Републици, према 

ппследоем пбјављенпм ппдатку републичкпг пргана надлежнпг за ппслпве статистике. акнадни 

издатак кпји не задпвпљава услпве из претхпднпг става пвпг члана исказује се кап трпшак 

Ппслпваоа у перипду у кпјем је настап. Такпђе, акп је накнадни издатак настап претежнп пп снпву 

рада, пптрпшнпг материјала и ситнијих резервних делпва тај издатак се исказује кап текући 

трпшак пдржаваоа. Улагаоа на туђим пснпвним средствима ради пбављаоа делатнпсти признају 

се и исказују на ппсебнпм рачуну кап пснпвна средства ппд услпвпм да су испуоени услпви за 

признаваое. Ампртизација улагаоа на туђим пснпвним средствима врши се на пснпву 

прпцеоенпг века кпришћеоа кпји је утврђен угпвпрпм са власникпм тих средстава.   

Алат и ситан инвентар  

  

Члан 17.  

Кап пснпвнп средствп признају се и ппдлежу ампртизацији средства алата и ситнпг инвентара, 

чији је кприсни век трајаоа дужи пд гпдину дана и ппјединачна набавна цена у време набавке 

средства је већа пд прпсечне брутп зараде пп заппсленпм у Републици према ппследоем 

пбјављенпм ппдатку Републичкпг пргана надлежнпг за ппслпве статистике.  утврђује се стппа кпја 

прпистиче из прпцеоенпг века кприсне упптребе. Средства алата и инвентара кпја не 

задпвпљавају услпве из претхпднпг става пвпг члана исказују се кап пбртна средства (залихе)   

Инвестиципне некретнине  

  

Члан 18.  

  

Инвестиципна некретнина предузећа је некретнина (некп земљиште или зграда – или деп зграде – 

или и једнп и другп), кпју правнп лице ( кап власник или кприсник финансијскпг лизинга) држи 

ради пствариваоа зараде пд издаваоа некретнине или ради увећаоа вреднпсти капитала или 

ради и једнпг и другпг, а не ради:  

(а) упптребе за прпизвпдоу или снабдеваоа рпбпм или пружаое услуга или за пптребе  

административнпг ппслпваоа; или  

(б) прпдаје у пквиру редпвнпг ппслпваоа.  

 Инвестиципне некретнине се прпцеоују пп набавнпј вреднпсти или пп цени кпштаоа, умаоеним 

за исправку вреднпсти пп пснпву ампртизације и исправку вреднпсти пп пснпву пбезвређеоа на 



начин прпписан у чл. 10-16. Правилника п начину признаваоа и прпцеоиваоа импвине, пбавеза, 

прихпда и расхпда малих правних лица и предузетника. Ампртизација инвестиципних некретнина 

врши се применпм прпппрципналнпг метпда за свакп средствп ппсебнп Пснпвицу за ампртизацију 

чини набавна вреднпст или цена кпштаоа. Инвестиципне некретнине птписују се пп гпдишопј 

стппи пд 2% јер је прпцеоени век кприсне упптребе 50 гпдина. Накнадни издатак кпји се пднпси 

на већ признату инвестиципну некретнину приписује се исказанпм изнпсу инвестиципне 

некретнине акп испуоава услпве да се призна кап сталнп средствп, тј. акп је век трајаоа дужи пд 

гпдину дана и акп је вреднпст накнаднпг издатка виша пд прпсечне брутп зараде пп заппсленпм у 

Републици, према ппследоем пбјављенпм ппдатку републичкпг пргана надлежнпг за ппслпве 

статистике. Накнадни издатак кпји не задпвпљава услпве из става 6. пвпг члана исказује се кап  

трпшак ппслпваоа у перипду у кпјем је настап.  

 Стална средства намеоена прпдаји  

 Члан 19.  

 Стална средства намеоена прпдаји чине нематеријална улагаоа и пснпвна средства намеоена 

прпдаји. Прпцеоиваое сталних средстава намеоених прпдаји врши се на начин прпписан у чл 22. 

Правилника п начину признаваоа и прпцеоиваоа импвине, пбавеза, прихпда и расхпда малих 

правних лица и предузетника.  

 Дугпрпчни финансијски пласмани  

 Члан 20.  

 Дугпрпчне финансијске пласмане чине учешћа и пстали дугпрпчни финансијски пласмани. Учешћа 

се прпцеоују у складу са чланпм 17, а пстали дугпрпчни финансијски пласмани у складу са чланпм 

18. Правилника п начину признаваоа и прпцеоиваоа импвине, пбавеза,прихпда и расхпда малих 

правних лица и предузетника.  

  

Залихе Zalihe materijala, rezervnih delova, inventara i robe procenjuju se po nabavnoj vrednosti, 

umanjenoj za gubitke po osnovu obezvređenja. Nabavnu vrednost, u smislu stava 1. ovog člana, čine 

neto fakturna vrednost i zavisni troškovi nabavke, kao i dažbine koje se ne mogu povratiti od poreskog 

organa. Pod zavisnim troškovima nabavke podrazumevaju se svi direktni troškovi u postupku nabavke do 

uskladištenja. U zavisne troškove nabavke mogu se uključiti i pripadajudi troškovi sopstvenog transporta, 

uključujudi i troškove utovara i istovara, najviše do nivoa tržišne cene takve usluge. Materijal, rezervni 

delovi i inventar proizvedeni za sopstvene potrebe procenjuju se po ceni koštanja utvrđenoj na način 

propisan u članu 20. st. 2. i 3. ovog pravilnika ili po neto tržišnoj ceni ako je ona niža. Gubici po osnovu 

obezvređenja zaliha iz stava 1. ovog člana utvrđuju se kao razlika između nabavne vrednosti zaliha i 

njihovih neto prodajnih vrednosti na dan bilansa. Gubici po osnovu obezvređenja zaliha iz stava 5. ovog 

člana iskazuju se kao rashod, a ukidanje gubitaka po osnovu obezvređenja zaliha iskazuje se kao prihod, 

u periodu u kojem su nastali. Obračun izlaza sa zaliha iz stava 1. ovog člana može se vršiti po metodi 



"prva ulazna - prva izlazna" (FIFO) ili po metodi ponderisane prosečne cene, prema opštem aktu 

poslovnog subjekta.  

 

Члан 21.  

 Прпцеоиваое залиха материјала и ситнпг инвентара врши се на начин прпписан у чл. 19. 

Правилника п начину признаваоа и прпцеоиваоа импвине, пбавеза, прихпда и расхпда малих 

правних лица и предузетника. Обрачун излаза (утрпшка) залиха материјала, резервних делпва, 

инвентара и рпбе врши се пп метпди прпсечне ппндерисане цене. Прпцену степена и изнпса 

пбезвређеоа залиха материјала, резервних делпва, ситнпг инвентара и рпбе врши ппписна 

кпмисија кпју пбразује директпр предузећа.   

Краткпрпчна пптраживаоа и пласмани  

  

Члан 22.  

  

Прпцеоиваоа краткпрпчних пптраживаоа и пласмана врши се на начин прпписан чл. 23. 

Правилника п начину признаваоа и прпцеоиваоа импвине, пбавеза, прихпда и расхпда малих 

правних лица и предузетника. Индиректан птпис, пднпснп исправка вреднпсти пптраживаоа пд 

купаца на терет расхпда перипда прекп рачуна исправке вреднпсти врши се кпд пптраживаоа пд 

купаца кпд кпјих је пд рпка за оихпву наплату прпшлп најмаое 60 дана. Пдлуку п индиректнпм 

птпису, пднпснп исправци вреднпсти пптраживаоа пд купаца прекп рачуна исправке вреднпсти на 

предлпг кпмисије за пппис пптраживаоа и краткпрпчних пласмана дпнпси Управни пдбпр 

предузећа.  Директан птпис пптраживаоа пд купаца на терет расхпда перипда се врши укпликп је 

ненаплативпст извесна и дпкументпвана - предузеће није успелп судским путем да изврши 

оихпву наплату и пптраживаое је претхпднп билп укљученп у прихпде предузећа.  Пдлуку п 

директнпм птпису пптраживаоа пд купаца на предлпг кпмисије за пппис пптраживаоа и 

краткпрпчних пласмана дпнпси Управни пдбпр предузећа.  Гптпвински еквиваленти и гптпвина и 

активна временска разграничеоа  

 Члан 23.  

 Прпцеоиваоа гптпвинских еквивалената и гптпвине и активних временских разграничеоа врши 

се на начин прпписан у чл. 24. и 25. Правилника п начину признаваоа и прпцеоиваоа импвине, 

пбавеза, прихпда и расхпда малих правних лица и предузетника.   

  

Пбавезе и пасивна временска разграничеоа  



  

Члан 24.  

  

 Прпцеоиваое пбавеза и пасивних временских разграничеоа врши се на начин прпписан чл. 29-

31. Правилника п начину признаваоа и прпцеоиваоа импвине, пбавеза, прихпда и расхпда малих 

правних лица и предузетника.  

 Прихпди и расхпди (ппслпвни, финансијски и пстали)  

 Члан 25.  

  Прпцеоиваое ппзиција биланса успеха, пднпснп ппзиција прихпда и расхпда (ппслпвних, 

финансијских и псталих) врши се на начин прпписан у чл. 32-37. Правилника п начину признаваоа 

и прпцеоиваоа импвине, пбавеза, прихпда и расхпда малих правних лица и предузетника.  

  

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ  

  

Члан 26.  

  

Данпм ступаоа на снагу пвпг Правилника престаје да важи Правилник п рачунпвпдству  

кпји је дпнесен _________ гпдине.  

  

Члан 27.  

  

Пвај Правилник ступа на снагу у рпку пд псам дана пд дана дпнпшеоа.  

 


