
  
 шан Ву јо вић, с.р.

Ста ти стич ки из ве штај за при вред на дру штва, за дру ге и пред у зет ни ке 

По пу ња ва прав но ли це – пред у зет ник

Ма тич ни број Ши фра де лат но сти ПИБ

На зив

Се ди ште

СТА ТИ СТИЧ КИ ИЗ ВЕ ШТАЈ 
за 20____го ди ну

I. ОП ШТИ ПО ДА ЦИ О ПРАВ НОМ ЛИ ЦУ И ПРЕД У ЗЕТ НИ КУ

ОПИС Озн. за 
АОП Текућа година Прет ход на го ди на

1 2 3 4
1. Број ме се ци по сло ва ња (озна ка од 1 до 12) 9001
2. Озна ка за вла сни штво (озна ка од 1 до 5) 9002
3. Број стра них (прав них или фи зич ких) ли ца ко ја има ју уче шће у ка пи та лу 9003
4. Број стра них (прав них или фи зич ких) ли ца чи је је уче шће у ка пи та лу 10% или вишe од 10% 9004  
5. Про се чан број за по сле них на осно ву ста ња кра јем сва ког ме се ца (цео број) 9005

II.  БРУ ТО ПРО МЕ НЕ НЕ МА ТЕ РИ ЈАЛ НЕ ИМО ВИ НЕ И НЕ КРЕТ НИ НА, ПО СТРО ЈЕ ЊА, ОПРЕ МЕ  
И БИ О ЛО ШКИХ СРЕД СТА ВА

– из но си у хи ља да ма ди на ра – 

Гру па 
ра чу на, 
ра чун

ОПИС Озн. за 
АОП Бру то Ис прав ка  

вред но сти
Не то  

(кол. 4 – 5)

1 2 3 4 5 6
01 1. Не ма те ри јал на имо ви на

1.1. Ста ње на по чет ку го ди не 9006
1.2. По ве ћа ња (на бав ке) у то ку го ди не 9007
1.3. Сма ње ња у то ку го ди не 9008
1.4. Ре ва ло ри за ци ја 9009
1.5. Ста ње на кра ју го ди не  (9006 + 9007 – 9008 + 9009) 9010

02 2. Не крет ни не, по стро је ња и опре ма 
2.1. Ста ње на по чет ку го ди не 9011
2.2. По ве ћа ња (на бав ке) у то ку го ди не 9012
2.3. Сма ње ња у то ку го ди не 9013
2.4. Ре ва ло ри за ци о не ре зер ве 9014
2.5. Ста ње на кра ју го ди не  (9011 + 9012 – 9013 + 9014) 9015

03 3. Би о ло шка сред ства
3.1. Ста ње на по чет ку го ди не 9016
3.2. По ве ћа ња (на бав ке) у то ку го ди не 9017
3.3. Сма ње ња у то ку го ди не 9018
3.4. Ре ва ло ри за ци ја 9019
3.5. Ста ње на кра ју го ди не (9016 + 9017 – 9018 + 9019) 9020

III. СТРУК ТУ РА ОСНОВ НОГ КА ПИ ТА ЛА
– из но си у хи ља да ма ди на ра – 

Гру па ра чу на, 
ра чун ОПИС Озн. за 

АОП Те ку ћа го ди на Прет ход на го ди на

1 2 3 4 5
300 1. Ак циј ски ка пи тал 9021

у то ме: стра ни ка пи тал 9022
301 2. Уде ли дру шта ва с огра ни че ном од го вор но шћу 9023

у то ме: стра ни ка пи тал 9024
302 3. Уло зи 9025

у то ме: стра ни ка пи тал 9026
303 4. Др жав ни ка пи тал 9027
304 5. Дру штве ни ка пи тал 9028



1 2 3 4 5
305 6. За дру жни уде ли 9029
306 7. Еми си о на пре ми ја 9030
309 8. Оста ли основ ни ка пи тал 9031
30 9. СВЕ ГА (9021 + 9023 + 9025 + 9027 + 9028 + 9029 + 9030 + 9031 = 0402) 9032

IV. СТРУК ТУ РА АК ЦИЈ СКОГ КА ПИ ТА ЛА 
– број ак ци ја као цео број – 

– из но си у хи ља да ма ди на ра –  

Гру па ра чу на, 
ра чун ОПИС Озн. за 

АОП Те ку ћа го ди на Прет ход на го ди на

1 2 3 4 5
1. Обич не ак ци је
1.1. Број обич них ак ци ја 9033

део 300 1.2. Но ми нал на вред ност обич них ак ци ја – укуп но 9034
2. При о ри тет не ак ци је
2.1. Број при о ри тет них ак ци ја 9035

део 300 2.2. Но ми нал на вред ност при о ри тет них ак ци ја – укуп но 9036
300 3. СВЕ ГА – но ми нал на вред ност ак ци ја (9034 + 9036 = 9021) 9037

V. СТРУК ТУ РА ИС ПЛА ЋЕ НИХ ДИ ВИ ДЕН ДИ И УЧЕ ШЋА У ДО БИТ КУ, ПО СЕК ТО РИ МА
– из но си у хи ља да ма ди на ра – 

ОПИС Озн. за 
АОП Те ку ћа го ди на Прет ход на го ди на

2 4 5
1. При вред на дру штва (до ма ћа прав на ли ца) 9038
2. Фи зич ка ли ца 9039
3. Др жа ва и ин сти ту ци је и ор га ни за ци је ко је се фи нан си ра ју из бу џе та 9040
4. Фи нан сиј ске ин сти ту ци је 9041
5. Не про фит не ор га ни за ци је, фон да ци је и фон до ви не про фит ног ка рак те ра 9042
6. Стра на фи зич ка ли ца 9043
7. Стра на прав на ли ца 9044
8. Европ ске фи нан сиј ске и раз вој не ин сти ту ци је 9045
9. СВЕ ГА (9038 + 9039 + 9040 + 9041 + 9042 + 9043 + 9044 + 9045  = 3037) 9046

VI. ПО ТРА ЖИ ВА ЊА И ОБА ВЕ ЗЕ
– из но си у хи ља да ма ди на ра – 

Гру па ра чу на, 
ра чун ОПИС Озн. за 

АОП Те ку ћа го ди на Прет ход на го ди на

1 2 3 4 5

 226 1. По тра жи ва ња у то ку го ди не од дру шта ва за оси гу ра ње за на кна ду ште те (ду гов ни про мет 
без по чет ног ста ња) 9047

450 2. Оба ве зе за не то за ра де и на кна де за ра да, осим на кна да за ра да ко је се ре фун ди ра ју (по тра-
жни про мет без по чет ног ста ња) 9048

451 3. Оба ве зе за по рез на за ра де и на кна де за ра да на те рет за по сле ног (по тра жни про мет без по-
чет ног ста ња) 9049

452 4. Оба ве зе за до при но се на за ра де и на кна де за ра да на те рет за по сле ног (по тра жни про мет без 
по чет ног ста ња) 9050

461, 462 и 723 5. Оба ве зе за ди ви ден де, уче шће у до бит ку и лич на при ма ња по сло дав ца (по тра жни про мет 
без по чет ног ста ња) 9051

465 6. Оба ве зе пре ма фи зич ким ли ци ма за на кна де по уго во ри ма (по тра жни про мет без по чет ног 
ста ња) 9052

7. Кон трол ни збир (од 9047 до 9052) 9053

VII. ДРУ ГИ ТРО ШКО ВИ И РАС ХО ДИ
– из но си у хи ља да ма ди на ра –  

Гру па ра чу на, 
ра чун ОПИС Озн. за 

АОП Те ку ћа го ди на Прет ход на го ди на

1 2 3 4 5
520 1. Тро шко ви за ра да и на кна да за ра да (бру то) 9054
521 2. Тро шко ви по ре за и до при но са на за ра де и на кна де за ра да на те рет по сло дав ца 9055

522, 523, 524 
и 525 3. Тро шко ви на кна да фи зич ким ли ци ма (бру то) по осно ву уго во ра 9056

526 4. Тро шко ви на кна да ди рек то ру, од но сно чла но ви ма ор га на упра вља ња и над зо ра 9057
529 5. Оста ли лич ни рас хо ди и на кна де 9058

део 525, 533, и 
део 54 6. Тро шко ви за куп ни на 9059

део 525, део 533, 
и део 54 7. Тро шко ви за куп ни на зе мљи шта 9060

536 и 537 8. Тро шко ви ис тра жи ва ња и раз во ја 9061
552 9. Тро шко ви пре ми ја оси гу ра ња 9062
553 10. Тро шко ви плат ног про ме та 9063



1 2 3 4 5
554 11. Тро шко ви чла на ри на 9064
555 12. Тро шко ви по ре за 9065
556 13. Тро шко ви до при но са 9066

део 560, део 561 
и 562 14. Рас хо ди ка ма та и део фи нан сиј ских рас хо да 9067

део 560, део 561 
и део 562 15. Рас хо ди ка ма та по кре ди ти ма од ба на ка и дру гих фи нан сиј ских ин сти ту ци ја (укуп но): 9068

15.1. Рас хо ди ка ма та по крат ко роч ним кре ди ти ма у зе мљи 9069
15.2. Рас хо ди ка ма та по крат ко роч ним кре ди ти ма у ино стран ству 9070
15.3. Рас хо ди ка ма та по ду го роч ним кре ди ти ма у зе мљи 9071
15.4. Рас хо ди ка ма та по ду го роч ним кре ди ти ма у ино стран ству 9072

део 579 16. Рас хо ди за ху ма ни тар не, на уч не, вер ске, кул тур не, здрав стве не, обра зов не и за спорт ске 
на ме не, као и за за шти ту чо ве ко ве сре ди не 9073

579 17. Оста ли не по ме ну ти рас хо ди 9074
18. Кон трол ни збир (од 9054 до 9074) 9075

VI II. ДРУ ГИ ПРИ ХО ДИ
– из но си у хи ља да ма ди на ра – 

Гру па ра чу на, 
ра чун ОПИС Озн. за 

АОП Те ку ћа го ди на Прет ход на го ди на

1 2 3 4 5

640 1. При хо ди од пре ми ја, суб вен ци ја, до та ци ја, ре гре са, ком пен за ци ја и по вра ћа ја по ре ских да-
жби на 9076

део 641 2. При хо ди по осно ву усло вље них до на ци ја 9077
део 650 3. При хо ди од за куп ни на за зе мљи ште 9078

 651 4. При хо ди од чла на ри на 9079
део 660, део 661 

и 662 5. При хо ди од ка ма та 9080

део 660, део 661 
и део 662

6. При хо ди од ка ма та по ра чу ни ма и де по зи ти ма у бан ка ма и оста лим фи нан сиј ским ин сти-
ту ци ја ма 9081

део 660, део 661 
и део 669 7. При хо ди по осно ву ди ви ден ди и уче шћа у до бит ку 9082

8. Кон трол ни збир (од 9076 до 9082) 9083

IX. ОСТА ЛИ ПО ДА ЦИ
– из но си у хи ља да ма ди на ра – 

ОПИС Озн. за 
АОП Те ку ћа го ди на Прет ход на го ди на

1 2 3 4
1. Оба ве зе за ак ци зе (пре ма го ди шњем об ра чу ну ак ци за) 9084
2. Об ра чу на те ца ри не и дру ге уво зне да жби не (уку пан го ди шњи из нос пре ма об ра чу ну) 9085
3. Ка пи тал не суб вен ци је и дру га др жав на до де љи ва ња за из град њу и на бав ку основ них сред ста ва и не ма те ри јал-
не имо ви не 9086

4. Др жав на до де љи ва ња за пре ми је, ре грес и по кри ће те ку ћих тро шко ва по сло ва ња 9087
5. Оста ла др жав на до де љи ва ња 9088
6. При мље не до на ци је из ино стран ства и дру га бес по врат на сред ства у нов цу или на ту ри од ино стра них прав них 
и фи зич ких ли ца 9089

7. Лич на при ма ња пред у зет ни ка из не то до бит ка (по пу ња ва ју са мо пред у зет ни ци) 9090
8. Кон трол ни збир (од 9084 до 9090) 9091

X.  РАЗ ГРА НИ ЧЕ НИ НЕ ГА ТИВ НИ НЕ ТО ЕФЕК ТИ УГО ВО РЕ НЕ ВА ЛУТ НЕ КЛА У ЗУ ЛЕ  
И КУРС НИХ РАЗ ЛИ КА

– из но си у хи ља да ди на ра – 

ОПИС Озн. за 
АОП Те ку ћа го ди на Прет ход на го ди на

1 2 3 4
1. По чет но ста ње раз гра ни че ног не то ефек та уго во ре не ва лут не кла у зу ле 9092
2. Раз гра ни че ни не то ефе кат уго во ре не ва лут не кла у зу ле 9093
3. Сра змер ни део уки ну тог раз гра ни че ног не то ефек та уго во ре не ва лут не кла у зу ле 9094
4. Пре о ста ли из нос раз гра ни че ног не то ефек та уго во ре не ва лут не кла у зу ле (ред. бр. 1. + ред. бр. 2. – ред. бр. 3.) 9095
5. По чет но ста ње раз гра ни че ног не то ефек та курс них разлика 9096
6. Раз гра ни че ни не то ефе кат курс них раз ли ка 9097
7. Сра змер ни део уки ну тог раз гра ни че ног не то ефек та курсних разлика 9098
8. Пре о ста ли из нос раз гра ни че ног не то ефек та курс них раз ли ка (ред. бр. 5. + ред. бр. 6. – ред. бр. 7.) 9099

XI.  РАЗ ГРА НИ ЧЕ НИ ПО ЗИ ТИВ НИ НЕ ТО ЕФЕК ТИ УГО ВО РЕ НЕ ВА ЛУТ НЕ КЛА У ЗУ ЛЕ  
И КУРС НИХ РАЗ ЛИ КА

– из но си у хи ља да ма ди на ра – 

ОПИС Озн. за 
АОП Те ку ћа го ди на Прет ход на го ди на

1 2 3 4
1. По чет но ста ње раз гра ни че ног не то ефек та уго во ре не ва лут не кла у зу ле 9100
2. Раз гра ни че ни не то ефе кат уго во ре не ва лут не кла у зу ле 9101



1 2 3 4
3. Сра змер ни део уки ну тог раз гра ни че ног не то ефек та уго во ре не ва лут не кла у зу ле 9102
4. Пре о ста ли из нос раз гра ни че ног не то ефек та уго во ре не ва лут не кла у зу ле (ред. бр. 1. + ред. бр. 2. – ред. бр. 3.) 9103
5. По чет но ста ње раз гра ни че ног не то ефек та курс них разлика 9104
6. Раз гра ни че ни не то ефе кат курс них раз ли ка 9105
7. Сра змер ни део уки ну тог раз гра ни че ног не то ефек та курсних разлика 9106
8. Пре о ста ли из нос раз гра ни че ног не то ефек та курс них раз ли ка (ред. бр. 5. + ред. бр. 6. – ред. бр. 7.) 9107

XII.  БРУ ТО ПО ТРА ЖИ ВА ЊА ЗА ДА ТЕ КРЕ ДИ ТЕ И ЗАЈ МО ВЕ, ПРО ДА ТЕ ПРО ИЗ ВО ДЕ, РО БУ  
И УСЛУ ГЕ И ДА ТЕ АВАН СЕ И ДРУ ГА ПО ТРА ЖИ ВА ЊА

Гру па ра чу на, 
ра чун ФИ НАН СИЈ СКИ ИН СТРУ МЕН ТИ Озн. за 

АОП Бру то Ис прав ка  
вред но сти

Не то 
(кол. 4-5)

1 2 3 4 5 6
23, осим 
236 и 237 1. Крат ко роч ни фи нан сиј ски пла сма ни (9109 + 9110 + 9111 + 9112) 9108   

део 232, део 234, 
део 238 и део 239 1.1. Пла сма ни фи зич ким ли ци ма (кре ди ти и зај мо ви) 9109

део 230, део 231, 
део 232, део 234, 
део 238 и део 239

1.2. Пла сма ни до ма ћим прав ним ли ци ма и пред у зет ни ци ма (кре ди ти и зај мо ви) 9110

део 230 и део 239 1.3. Пла сма ни ма тич ним и за ви сним прав ним ли ци ма у ино стран ству (кре ди ти и зај-
мо ви) 9111

део 230, део 231, 
део 232, 233, део 
234, 235, део 238 
и део 239

1.4. Оста ли крат ко роч ни фи нан сиј ски пла сма ни 9112

  део 04 и део 05 2. Ду го роч ни фи нан сиј ски пла сма ни и ду го роч на по тра жи ва ња (9114 + 9115 + 
9116) 9113

део 048 и део 049 2.1. Пла сма ни фи зич ким ли ци ма (кре ди ти и зај мо ви) 9114
део 043, део 045, 
део 048, део 049, 
део 050, део 051 и 
део 059

2.2. Пла сма ни до ма ћим прав ним ли ци ма и пред у зет ни ци ма (кре ди ти и зај мо ви) и део 
ду го роч них по тра жи ва ња од до ма ћих прав них ли ца и пред у зет ни ка 9115

део 043, 044, део 
045, 048, део 049, 
део 050, део 051 и 
део 059

2.3. Оста ли ду го роч ни фи нан сиј ски пла сма ни и део ду го роч них по тра жи ва ња 9116

016, део 019, 028 
,део 029, 038 део 
039, 052, 053, 
055, део 059, 15, 
159  200, 202, 
204, 206 и део 
209

3. Про да ти про из во ди, ро ба и услу ге и да ти аван си (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 
9122 + 9123) 9117

део 016, део 019, 
део 028, део 029,  
део 038, део 039 
део 052, део 053, 
део 055, део 059,
део 202, део 204, 
део 206 и део 209

3.1. Про да ти про из во ди, ро ба и услу ге и да ти аван си фи зич ким ли ци ма 9118

део 15, део 159 
део 016, део 019 
део 028 део 029, 
део 038, део 039,
део 052, део 053 
део 055, део 059 
део 200, део 202, 
део 204, део 206 и 
део 209

3.2. Про да ти про из во ди, ро ба и услу ге и да ти аван си јав ним пред у зе ћи ма 9119

део 15, део 159 
део 016, део 019 
део 028, део 029 
део 038, део 039
део 052, део 053, 
део 055, део 059 
део 200, део 202, 
део 204, део 206 и 
део 209

3.3. Про да ти про из во ди, ро ба и услу ге и да ти аван си до ма ћим прав ним ли ци ма и 
пред у зет ни ци ма 9120

део 15, део 159 
део 016, део 019, 
део 028, део 029 
део 038, део 039, 
део 052, део 053, 
део 055, део 059 
део 204, део 206 и 
део 209

3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и орга-
низацијама 9121



део 15, део 159, 
део 016, део 019, 
део 028 део 029, 
део 038, део 039
део 052, део 053, 
део 055, део 059 
део 204, део 206 и 
део 209

3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе 9122

део 15, део 159, 
део 016, део 019, 
део 028, део 029, 
део 038 део 039,
део 052, део 053, 
део 055 део 059 
део 200, део 202, 
део 204, део 206 и 
део 209

3.6. Оста ла по тра жи ва ња по осно ву про да је и оста ли аван си 9123

054, 056, део 059, 
21, 22 4. Дру га по тра жи ва ња (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130) 9124

део 054, део 056, 
део 059 део 220, 
221, део 228 и 
део 229

4.1. По тра жи ва ња од фи зич ких ли ца 9125

део 054, део 056, 
део 059, део 21  
део 220, део 228 и 
део 229

4.2. По тра жи ва ња од јав них пред у зе ћа 9126

део 054, део 056, 
део 059, део 21, 
део 220, део 228 и 
део 229

4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника 9127

део 056, део 059, 
део 220, 222, део 
223, део 224, део 
225, , део 228 и 
део 229

4.4. По тра жи ва ња од ре пу блич ких ор га на и ор га ни за ци ја 9128

део 056 део 059, 
део 220, део 222, 
део 223, део 224, 
део 225, део 228 и 
део 229

4.5. По тра жи ва ња од је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве 9129

део 054, део 056, 
део 059, део 21 
део 220, део 224, 
део 225, део 226, 
део 228 и део 229

4.6. Оста ла по тра жи ва ња 9130

У _____________________
дана __________20____ године

М.П. За кон ски за ступ ник
__________________

4165
На осно ву чла на 39. За ко на о ра чу но вод ству („Слу жбе ни гла-

сник РС”, број 62/13), на пред лог Аген ци је за при вред не ре ги стре,
Ми ни  нан си ја до но си

П РА  В И Л  Н И К

о усло ви ма и на чи ну јав ног об ја вљи ва ња фи нан сиј 

 ве зни ци 

Члан 2.
Од ред бе овог пра вил ни ка од но се се на при вред на дру штва, 

На род ну бан ку Ср  је, бан ке, дру ге фи нан сиј ске ин сти ту ци је 
над ко ји ма, са гла сно за ко ну, над зор вр ши На род на бан ка Ср би је, 
дру штва за оси гу  ње, да ва о це фи нан сиј  зин га, пен зиј ске 
фон до ве и дру штва за упра вља ње до бро вољ ним пен зиј ским фон-
до ви ма, ин ве сти ци о не фон до ве и дру штва за упра вља ње ин ве сти-
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