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КЉУЧЕВИ ЗА РАСПОРЕЂИВАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ БИЛАНСНИХ ПОЗИЦИЈА 

2.1. Врсте кључева за распоређивање заједничких билансних позиција 

За распоређивање заједничких билансних позиција користе се следећи кључеви: 

1. "Директно распоређени запослени на дан 31. децембар пословне године" и 

2. "Директно распоређени пословни приходи у пословној години". 

2.2. Кључеви за распоређивање заједничких оперативних трошкова, заједничких средстава, заједничких трошкова 

амортизације и заједничких осталих прихода 

За заједничке трошкове адвокатских услуга, заједничке трошкове платног промета и заједничке трошкове такси (административне, 

судске, регистрационе, локалне и др.) примењује се кључ: "Директно распоређени пословни приходи у пословној години". 

За све остале појединачне заједничке оперативне трошкове примењује се кључ: "Директно распоређени запослени на дан 31. 

децембар пословне године". 

За сва појединачна заједничка средства и заједничке трошкове амортизације примењује се кључ: "Директно распоређени запослени 

на дан 31. децембар пословне године". 

За све појединачне заједничке остале приходе примењује се кључ: "Директно распоређени пословни приходи у пословној години". 

За заједничке оперативне трошкове, средстава, трошкове амортизације и остале приходе који се не односе на све делатности које 

обавља енергетски субјект примењују се исте врсте кључева, а њихова висина се одређује само за делатности на које се односе те 

заједничке позиције. 

2.3. Начин одређивања висине кључева 

Висина кључа "Директно распоређени запослени на дан 31. децембар пословне године" утврђује се на основу података из следеће 

табеле: 

Табела 1 

Редни 

број 

Опис 

позиције 

Број 

запослених 

Висина 

кључа 

(у%) 

1 2 3 4 

1. Директно распоређени запослени у делатности ____________________________ на дан 31. децембар       

2. Директно распоређени запослени у делатности ____________________________ на дан 31. децембар       

3. Директно распоређени запослени у делатности ____________________________ на дан 31. децембар       

4. Укупно директно распоређени запослени на дан 31. децембар (1 + 2 + 3)    100,0% 

5. Заједнички запослени на дан 31. децембар    - 

6. Укупно запослени на дан 31. децембар (4 + 5)    - 

Напомена:  

1) Број редова позиција "Директно распоређени запослени у делатности ________________________________ на дан 31. децембар" 

зависи од броја делатности које енергетски субјект обавља.  

2) Проценти се заокружују на једну децималу. 

Висина кључа "Директно распоређени пословни приходи у пословној години" утврђује се на основу података из следеће табеле: 

Табела 2 

Редни 

број 

Опис 

позиције 

Износ 

(у 000 дин.) 

Висина 

кључа 

(у%) 

1 2 3 4 

1. Директно распоређени пословни приходи у делатности _____________________ у пословној години       

2. Директно распоређени пословни приходи у делатности _____________________ у пословној години       

3. Директно распоређени пословни приходи у делатности _____________________ у пословној години       

4. Укупни директно распоређени пословни приходи у пословној години (1 + 2 + 3)    100,0% 

5. Заједнички пословни приходи у пословној години    - 

6. Укупни пословни приходи у пословној години (4 + 5)    - 

Напомена:  

1) Број редова позиција "Директно распоређени пословни приходи у делатности ___________________________________________ 

у пословној години" зависи од броја делатности које енергетски субјект обавља.  

2) Пословни приходи обухватају и интерне пословне приходе.  

3) Проценти се заокружују на једну децималу.  
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