
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  Образац КГИ-03
   
Републички завод за статистику Одлука Скупштине СРЈ, АС бр. 91 
  "Службени лист СРЈ", број 54/2001 

 
 

КОМПЛЕКСНИ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 
ЗА ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГА ПРАВНА ЛИЦА за 2005. ГОДИНУ 

 
 
 
 
 

Назив правног лица   
   

 
Интернет адреса  Матични бро          

            
 

Шифра делатности по КД          
            

 
Облик својине          

 
 

Општина  Место          
            

 
Контакт особа  Број телефона          

            
 
Електронска адреса   

   
 

 
 
 

 
1. Број запослених (цео број) Из Статистичког анекса, колона 4, АОП 538 

 
 
     
 
Табела 1.  ПРИХОДИ 

Из Биланса успеха,  колона 5, Статистичког анекса, 
колона 4 или књиговодствене евиденције Ред. 

бр. Приходи по изворима 
АОП/рачун износ у хиљадама динара 

1. Приходи од премија, субвенција, дотација и слично АОП 533 

2. Приходи од продаје робе и услуга АОП (202+203) 

Други пословни приходи рачуни групе 65 3. 

3.1 Од тога приходи од закупнина рачун 650 

4. Приходи од камата  АОП (535+536+537) 

5. Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, 
постројења и опреме рачун 670 

6. Приходи од накнада штета рачун (690+691) 

7. УКУПНО  =1+2+3+4+5+6 
  



    Табела 2.  РАСХОДИ 

Из Биланса успеха,  колона 5, Статистичког анекса, 
колона 4 или књиговодствене евиденције Ред. 

бр. 
 

Расходи по намени 
АОП/рачун  износ у хиљадама динара 

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи АОП 210  

1.1 Од тога накнада члановима управног и надзорног 
одбора и накнада трошкова на службеном путу 

рачун (526+део 529) 

1.2 Доприноси на лична примања запослених 
на терет послодавца рачун 556 

1. 

1.3 Порези на лична примања запослених 
на терет послодавца из књигов. евиденције 

2. Трошкови доприноса АОП 528 

Трошкови пореза АОП (227+527) 

3.1 Од тога за порезе (без ПДВ), царине и акцизе из књигов. евиденције 

3.2 Од тога порез на додату вредност1) из књигов. евиденције 

3. 

3.3 Од тога порез на добит АОП 227 

4. Набавна вредност продате робе АОП 208 

5. Пословни расходи  АОП 209 + део АОП 2122) 

6. Расходи камата АОП (530+531+532) 

7. Амортизација АОП 521  

8. Губици по основу расходовања и продаје нематеријалних 
улагања, некретнина, постројења и опреме рачун 570 

9. УКУПНО =1+2+3+4+5+6+7+8 

  10. ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ (+ или -) =табела 1 ред. бр. 7  
- табела 2 ред. бр. 9 

    1) Према пореској пријави (ПППДВ), позиција 110, укупан годишњи износ подељен са 1000 (+ или -). 
     2) Без трошкова пореза (рачун 555) и трошкова доприноса (рачун 556) 
 
 
 
 
 

Да ли сте у могућности да убудуће овај образац шаљете путем електронске  поште 
(закокружите)? 

ДА НЕ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Потпис одговорног лица 
  
 (М.П.)  

 
 
 
 
 

 
 



 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА 
 
 
1. Основна начела  
    
 На основу Одлуке Скупштине СРЈ о утврђивању Програма статистичких истраживања у периоду од 2001. до 
2005. године ("Службени лист СРЈ", бр. 54/01), Републички завод за статистику Србије овлашћен је да, путем извештаја 
КГИ-03, спроведе статистичка истраживања за правна лица у области друштвених делатности која попуњавају 
финансијски извештај за предузећа и задруге.  
 

 
1.1. Циљ истраживања и предмет посматрања  

    
Извештајима КГИ-03 се од извештајних јединциа прикупљају подаци о броју запослених, приходима и 

расходима у 2005. години. Истраживањем су обухваћене све извештајне јединице које су према Класификацији 
делатности разврстане у: 
 
 СЕКТОР Ј - ПОСЛОВИ С НЕКРЕТНИНАМА 

Грана 721 - Пружање савета у вези с компјутерском опремом 
 722 - Пружање савета и израда компјутерских програма 
 

Област 73  - Истраживање и развој  
 
Група 7413 - Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења   

  7414 - Консалтинг и менаџмент послови   
  7415 - Холдинг послови  
 

Подгрупа 74204 - Остале архитектонске и инжењерске активности и технички савети 
 

СЕКТОР Л - ОБРАЗОВАЊЕ 
Област 80 - Образовање  
 

СЕКТОР Љ - ЗДРАВСТВЕНИ И СОЦИЈАЛНИ РАД 
Грана 851 - Здравствена заштита становништва 

   853 - Социјална заштита 
 

СЕКТОР М - ДРУГЕ КОМУНАЛНЕ, ДРУШТВЕНЕ И ЛИЧНЕ УСЛУГЕ 
Грана 911 - Делатност пословних, радничких и струковних организација 
 
Група 9213 - Приказивање филмова 
 
Грана 922 - Радио и телевизијске активности 

    923 - Остале забавне активности (без групе 9233 - Вашарске активности и активности забавних        
                         паркова) 

 925 - Делатност библиотека, архива, музеја и остале културне активности 
 
Група 9271 - Коцкање и клађење 
 

 
Предузећа код којих су у току године настале статусне промене (спајање, припајање, подела, промена облика 

организовања или продаја) попуњавају обрасце на начин на који састављају финансијски рачун. Посебни извештаји 
попуњавају се за следеће периоде: 

а) од почетка године до момента статусне промене и  
б) од момента статусне промене до краја године. 
 
Подаци који се у ове извештаје преносе из "Биланса успеха" и "Статистичког анекса" односе се на одговарајуће 

периоде пословања за које се извештаји подносе.    
 
 
1.2. Уписивање података у обрасце КГИ-03  

    
У обрасцима су дати позиви из "Биланса успеха" и ''Статистичког анекса''  или број рачуна из књиговодствене 

евиденције, на основу којих трба попуњавати образац. Податке треба уписивати читко, у хиљадама динара. 
 
 
ГОДИШЊИ ПРОСЕК ЗАПОСЛЕНИХ исказује се као годишњи просек израчунат по основу стања крајем месеца, по 
годишњем обрачуну. Податак се попуњава из обрасца  " Статистички анекс". 
 
 
 



 
ПРИХОДИ   
 

У табели 2, Приходи, врсте прихода исказане су по изворима.  

ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛИЧНО су приходи које, по основу премија, субвенција, 
дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина, предузеће потражује од државних органа и 
организација.  

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ И УСЛУГА су приходи остварени продајом производа, робе и услуга на домаћем 
и страном тржишту, као и приходи од активирања учинака и робе. 

 ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ обухватају приходе од закупнина, чланарина, тантијема и остале пословне 
приходе. 

ПРИХОДИ ОД КАМАТА представљају приходе по основу камата и остале финансијске приходе који се остварују 
у односима са матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима. Овом ставком не треба исказивати приходе 
настале по основу позитивних курсних разлика. 

ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ УЛАГАЊА, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ представљају 
позитивну разлику између продајне и садашње (неотписане) вредности нематеријалних улагања, некретнина, 
постројења и опреме. 

ПРИХОДИ ОД НАКНАДА ШТЕТА су приходи који се остварују, а који нису у непосредној вези са делатношћу 
извештајне јединице. Представљају приходе које уплаћују друштва за осигурање, по основу накнада штета од 
катастрофа, експропријација и других ретких и неочекиваних догађаја. 

 
 
 
РАСХОДИ  
  

У табели 3 обрасца КГИ-03, подаци о расходима исказују се по намени, и то:   
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ представљају трошкове по основу 

обрачунатих зарада, накнада зарада и других примања запослених, трошкове по основу обрачунатих накнада по 
уговорима са физичким лицима, као и друге накнаде које се исплаћују према уговору о раду или другим актима 
послодавца. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи исказују се у бруто износу. У оквиру ставке 
Порези на лична примања запослених на терет послодавца треба исказати обрачунате порезе који нису део бруто 
примања запослених и физичких лица са којима је склопљен уговор, већ терете трошкове пословања. 

ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА представљају трошкове социјалних доприноса који се, према решењу надлежног 
органа, плаћају за власника предузећа, ако он није у радном односу.  

ТРОШКОВИ ПОРЕЗА обухватају трошкове који настају по основу обрачунатих пореза, царина, акциза и других 
дажбина које чине зависне трошкове набавке, обрачунатог пореза на додату вредност, као и обрачунатог порез на 
добит по годишњем обрачуну. 

НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ представља податак о трошковима набавке робе, набавној вредности 
продате робе и набавној вредности продатих некретнина прибављених ради даље продаје. 

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ обухватају редовне трошкове пословања извештајних јединица, као што су трошкови 
материјала, трошкови производних услуга и нематеријални трошкови (без рачуна Трошкови пореза и Трошкови 
доприноса). 

РАСХОДИ КАМАТА обухватају расходе по основу камата и осталих финансијских расхода који настају у 
односима са матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима. У оквиру ове групе трошкова не треба 
исказивати негативне курсне разлике. 

АМОРТИЗАЦИЈА представља обрачунату вредност утрошених основних средстава као резултат пословања и 
њиховог застаревања у току обрачунског периода.  

ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ представља разлику између укупних прихода и расхода. То је рачунски изведен податак 
који може бити позитиван или негативан.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Штампано у Републичком заводу за статистику Србије 


