
Образац ОК 
________________________________________ 

(Фирма - пословно име пореског обвезника) 
 

________________________________________ 
(Седиште) 

 
 

 
ОГРАНИЧЕЊЕ КАМАТЕ КОД ДУГА ПОВЕЗАНОМ ЛИЦУ  
ЗА ПЕРИОД ОД _________ ДО _________ 20____. ГОДИНЕ 

 
 

- износ у динарима без пара - 
Ред. 
број О П И С динара 

1 2 3 

1. Актива на дан 1. јануара  

2. Актива на дан 31. децембра - дан израде Биланса  

3. Просечно стање активе (1 + 2) : 2  

4. Обавезе на дан 1. јануара  

5. Обавезе на дан 31. децембра - дан израде Биланса  

6. Просечно стање обавеза (4 + 5) : 2  

7. Сопствени капитал (3 - 6) > 0  

8. Стање зајмова, односно кредита, упросечено на дневном нивоу  

9. Четворострука, односно десетострука вредност сопственог капитала 
обвезника (7 х 4, односно 7 x 10) 

 

10. 
Однос четвороструке, односно десетоструке вредности сопственог 
капитала и стања зајмова, односно кредита упросеченог на дневном 
нивоу (9 : 8) 

 

11. Износ укупно обрачунате камате и припадајућих трошкова на зајмове, 
односно кредите 

 

12. Износ камате и припадајућих трошкова на зајмове, односно кредите, који 
може бити признат (11 x 10) 

 

13. Износ камате и припадајућих трошкова на зајмове, односно кредите, који 
се не признаје (11 - 12) 

 

 
 
 
У ____________________ 
 
дана ____________ године 

МП 
Одговорно лице 

 
_______________________________ 
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