
СТАТИСТИЧКИ АНЕКС 

за 20_____ годину 

Подаци о појединим врстама имовине, обавеза, расхода и прихода и о броју запослених 

(износи у хиљадама динара)

Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП Текућа 
година 

Претходна 
година 

1 2 3 4 5 
447 Обавезе за дивиденде и учешће у добити 601     

460 
Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада 
зарада које се рефундирају (потражни промет без 
почетног стања) 

602     

461 Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет 
запосленог (потражни промет без почетног стања) 603     

462 Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на 
терет запосленог (потражни промет без почетног стања) 604     

463 
Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде 
зарада на терет послодавца (потражни промет без 
почетног стања) 

605     

530 Трошкови амортизације 606     

54 Трошкови материјала, енергије и услуга и 
нематеријални трошкови 607     

део 542, део 
555 Трошкови закупа земљишта 608     

545 Трошкови премије осигурања 609     
део 546 Трошкови пореза 610     
део 546 Трошкови доприноса 611     

55 Трошкови зарада, накнада зарада и други лични 
расходи 612     

550 Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 613     

551 Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на 
терет послодавца 614     

552, 553, 554, 
555 

Трошкови накнада физичким лицима (бруто) по 
основу уговора (уговор о делу, ауторски уговор, уговор 
о привременим и повременим пословима и остали 
уговори) 

615     

556 Трошкови накнада члановима управног и надзорног 
одбора 616     

Прилог 5
Попуњава друштво за управљање

           

Матични број Шифра делатности ПИБ

Попуњава Агенција за привредне регистре

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26
Врста посла   

Назив:
Седиште:

 



Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП Текућа 
година 

Претходна 
година 

1 2 3 4 5 
559 Други лични расходи и накнаде 617     

део 560, део 
561, 562 Расходи камата 618     

део 560, део 
561, део 562 Расходи камата по кредитима и рачунима у банкама 619     

61 Други пословни приходи 620     
део 610 Приходи од закупа земљишта 621     

662 Приходи од камата 622     
део 662 Приходи од камата по рачунима и депозитима у банкама 623     
део 669 Приходи од дивиденди и учешћа у добити 624     

  Накнаде штета од друштава за осигурање (потраживања 
у току године по основу полисе осигурања) 625     

  Набавке сталних средстава у току године - 
нематеријална улагања 626     

  Набавке сталних средстава у току године - некретнине, 
опрема и инвестиционе некретнине 627     

  Просечан број запослених по основу стања крајем 
сваког месеца (цео број) 628     

 
Донације, поклони и друга бесповратна давања у новцу или натури 

(износи у хиљадама динара)

  Становништво АОП 

Хуманитарне, 
спортске, верске, 

културне, друштвено-
политичке и друге 

непрофитне 
организације 

АОП 

Школске и 
здравствене 

установе, установе 
социјалног рада 
и друге државне 

установе и фондови 

АОП 

1 2 3 4 5 6 7 
Укупно   629   631   633 

Од тога за 
набавку и 
изградњу 
основних 
средстава 
(грађевински 
објекти, опрема 
и сл.) 

  630   632   634 

  

У _________________, 
Лице одговорно за 

састављање 
извештаја 

  
Законски заступник 

друштва за 
управљање

 дана ______________

        
 


9.0.0.2.20101008.1.734229
	Z3: 
	Z4: 



