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                           Редни број из адресара 
(попуњава статистика) 

 

                                    

                                    
                                    

 ПОДАЦИ О ИЗВЕШТАЈНОЈ ЈЕДИНИЦИ          
                                    
                                    
                           Матични број  
                                    
 Пословно име                               
                                    
                                    
                                    
                   Телефон               

                                    
 Општина               Факс                   

                                    
 Насеље                е-mail               

                                    
 Улица и број              Веб                     
                                    
                                    

                                    
 Претежна делатност (група КД 2010)                        
             (назив)      (шифра)  
                                    
 Уписати стварну делатност коју сте обављали у 

2016. години, уколико се она  разликује од горе 
наведене претежне  делатности. 

                   
                    
 (назив)       (шифра)  
                                    
                                    

                                    
Да ли је Ваше предузеће у 2016. години имало неке од следећих статусних или структурних промена?    
(заокружити)    

                                    
 1. Спајање  2. Преузимање  3. Подела  4. Издвајање  5. Остало          
                                    

Ако сте имали неке од ових промена, молимо Вас да наведете датум промене и кратак опис. 
                                    
                                    
                                    

                                    
 

Поштовани, за ово истраживање постоји могућност попуњавања електронског упитника којем можете                     
приступити путем веб-адреса: pod2.stat.gov.rs/unos  или  www.stat.gov.rs (у делу Брзи линкови) или www.euprava.gov.rs. 
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   Ако у капиталу вашег предузећа учествује страни капитал, наведите проценат његовог 

учешћа у укупном капиталу (по опадајућем низу) и државу у којој је седиште власника 
страног капитала (страног акционара). 

   
      
      
                                    
  (назив државе)   (учешће у %)    
 1.                                   
                                    

 2.                                   
                                    

 3.                                   
                                    

 4.                                   
                                    

 5.                                   
                                    

 6.                                   
                                    

 7.                                   
                                    

 8.                                   
                                    

 9.                                   
                                    

 10.                                   
                                    
 

Да ли је Ваше предузеће у 2016. 
години продавало и/или куповало 
услуге1) од физичких лица, предузећа 
или других организација са седиштем 
ван територије Републике Србије? 

(заокружити)  
 
        1. Да             2. Не 

1) Обухватају се следеће услуге: дорада; услуге одржавања и 
поправке; транспорт; туризам (продаја/куповина робе и услуга 
од стране физичких лица за личну употребу); грађевинске 
услуге; осигурање и услуге пензијског осигурања; финансијске 
услуге; права интелектуалне својине; услуге телекомуникација, 
компјутерске и информационе услуге; остале пословне услуге; 
личне, културне и рекреативне услуге.   

 
Поштовани, 
 
Овај образац попуњава рачуновођа или друго лице одговорно за те послове, уз обавезно коришћење 
упутства за попуњавање обрасца. У табелама су као препорука, наведене групе рачуна и рачуни према 
важећим рачуноводственим прописима Републике Србије и Контног оквира за привредна друштва, задруге, 
друга правна лица и предузетнике.   

Молимо Вас да попуњавањем обрасца допринесете успеху овог истраживања.  
 
 

Хвала на сарадњи! 
 

Ред. 
број Табела 1. Приходи  Број рачуна У хиљ. РСД 

1 Приходи од продаје (2+3)  
60 + 61 

(за ДПЛ 60)  

2 Приходи од продаје робе 
60 

(за ДПЛ 601)  

 2.1 Од тога: Приходи од продаје робе на иностраном тржишту 
601+603+ 

605 
 

3 Приходи од продаје производа и услуга  
61 

(за ДПЛ 
602+603) 

 

 3.1 
Од тога: Приходи од продаје производа и услуга  на иностраном 

тржишту  
611+613+ 

615   
 

4 
Приходи од подизвођачких радова (за предузећа регистрована у 
грађевинарству)  

део 61  

 

5 

Донације за набавку основних средстава и нематеријалних улагања, 
примљена основна средства без накнаде и отпис дугорочних дугова од 
стране поверилаца (донације примљене у току године, осим државних 
додељивања) 

Из земље 
Из 

иностранства 

1 2 

  

6 Друге донације и примања без накнаде (осим државних додељивања)   
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Ред. 
број 

Табела 2. Приходи од продаје (табела 1, 
ред 1), према седишту корисника услуга, у  
хиљ. РСД 

 

Табелу 2 попуњавају пословни субјекти којимa је 
претежна делатност једна од следећих (по КД 2010): 

 58 Издавачке делатности 
 62 Рачунарско програмирање и 

консултантске  делатности 
 63 Информационе услужне делатности 
 69 Правни и рачуноводствени послови 
 70 Управљачке делатности и саветовање 
 71 Архитектонске и инжењерске делатности 
 73 Рекламирање и истраживање тржишта 
 78 Делатности запошљавања 

Потребно је укупне приходе од продаје (табела 1, 
ред 1) разврстати према резидентности корисника 
услуга, тј. локацији седишта корисника услуга. 

 

1 
Укупни приходи од продаје  
услуга (1.1 + 1.2 + 1.3) 

 

 1.1 
Резиденти Републике 
Србије 

 

 1.2 Резиденти ЕУ 
 

 1.3 Резиденти изван ЕУ 

 

 
 
 
 
 
 

Ред. 
број Табела 3. Расходи Број рачуна У хиљ. РСД 

1 Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим 
пословима закљученим с физичким лицем   

део 524  

2 Трошкови производних услуга  53  

3 Трошкови закупнина када је закуподавац правно лице или предузетник 533  

 3.1 
Од тога: Закуп земљишта када је закуподавац правно лице или 

предузетник 1) 
део 533  

4 Трошкови закупнина када је закуподавац физичко лице део 525  

 4.1 Од тога: Закуп земљишта када је закуподавац физичко лице 1) део 525  

5 Дугорочни закуп (годишњи износ по обрачуну) 2)  део 540  

 5.1 Од тога: Закуп земљишта (годишњи износ по обрачуну) 1) део 540  

6 Трошкови услуга подизвођача  (за предузећа регистрована у индустрији 
и грађевинарству)    

део 530 или 
део 539   

 
 

7 Трошкови ангажовања агенцијских радника 3)    део 53    

8 Нематеријални трошкови 55  

 8.1 Од тога: Трошкови пореза (порези на производњу) 555  
 
 
 

1) Ако закуп земљишта обухвата и закуп објекта који се налази на том земљишту, а не постоји могућност 
раздвајања ових износа, уписују се трошкови закупнина само у случају када вредност земљишта 
превазилази вредност тих објеката.    

2) Уписује се годишњи обрачунати износ по основу дугорочног закупа тј. оперативног лизинга, који се 
књижи на рачуну 540. 

3) Трошкови агенцијских радника обухватају укупне годишње трошкове агенцијама и сличним 
организацијама (делатност 78.20) за повремено ангажовање тзв. агенцијских радника, на одређеним 
пословима, у ограниченом временском периоду, као допуна или замена запосленима у предузећу (не 
односи се на омладинске и студентске задруге, делатност 82.99). Овако ангажовани радници се сматрају 
запосленима агенције која их ангажује, па се не укључују у број запослених у табели 4. 
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Ред. 
Број Табела 4. Запослени 

Просечан 
број 

запослених 

1 Укупан број запослених лица (2+3)  

2 Неплаћена лица  
 

3 Плаћени запослени  
 

     

4 Број ангажованих агенцијских радника     

 

Просечан број запослених израчунава се тако што се укупан збир запослених крајем сваког месеца подели са 
бројем месеци рада у току референтне године (исказати као цео број). 

Неплаћена лица обухватају лица која раде у предузећу а нису на платном списку предузећа, као што су 
власници предузећа и ортаци, неплаћени чланови породице, неплаћени спољни сарадници и волонтери чији 
је резултат рада неко произведено добро, уз услов да нису запослени у неком другом предузећу. 

Плаћени запослени обухватају лица која су са послодавцем закључила формално-правни уговор о раду на 
одређено или неодређено време, без обзира да ли раде пуно или краће од пуног радног времена, и која су 
плаћена од послодавца за свој рад. Обухватају се и запослени који су на краћем одсуству (боловање, 
плаћено одсуство и сл.), запослени по основу уговора о привременим и повременим пословима закљученим 
са физичким лицем (односи се и на омладинске и студентске задруге), они који обављају послове ван 
просторија предузећа, тј. раде код куће на основу споразума с послодавцем, приправници, као и запослени 
власници и чланови породице који су на платном списку предузећа. Плаћени запослени не обухватају  
агенцијске раднике који се повремено ангажују преко агенција, лица ангажована по основу уговора о делу, 
чланови управног и надзорног одбора (уколико немају статус запосленог), као и лица која су на дужем 
одсуству и волонтери. 

 
 
 

Ред. 
Број Табела 5. Текући и капитални трансфери   

У земљи 
(у хиљ. РСД) 

У иностранству 
(у хиљ. РСД) 

1 2 

1 

Дате донације и друга бесповратна помоћ у новцу или натури без 
условљене и декларисане намене, за покриће текућих трошкова и 
расхода корисника, тј. за хуманитарне, културно-уметничке и сл. 
ванпословне и некомерцијалне сврхе (1.1+1.2+1.3+1.4) 

  

 1.1 Физичким лицима   

 1.2 
Хуманитарним, културним, верским, спортским, друштвено-политичким 
организацијама и другим непрофитним институцијама 

  

 1.3 Привредним друштвима и предузетницима   

 1.4 
Школским, здравственим, установама социјалног рада и другим 
државним установама и фондовима 

  

2 Донације дате за изградњу и набавку основних средстава, уступљена 
основна средства без накнаде и отпис дугорочних потраживања 
(2.1+2.2+2.3+2.4) 

 
 

 2.1 Физичким лицима   

 2.2 
Хуманитарним, културним, верским, спортским, друштвено-политичким 
организацијама и другим непрофитним организацијама и 
институцијама 

  

 2.3 Привредним друштвима и предузетницима   

 2.4 
Школским, здравственим, установама социјалног рада и другим 
државним установама и фондовима 

  

 

Уписују се дате донације и друга бесповратна давања у новцу или натури прокњижена на одговарајућим 
рачунима у оквиру рачунa 579 или исплаћена из нерасподељене добити предузећа. Неопходно је разврстати 
давања према сврси или намени као и према корисницима давања. Издвојено приказати давања за изградњу 
или набавку основних средстава (позиција 2) укључујући и књиговодствену (неотписану) вредност основних 
средстава предузећа уступљених без накнаде. Ова позиција обухвата и отпис свих врста дугорочних 
потраживања тј. финансијских пласмана с групе рачуна 03 (дугорочни кредити, хартије од вредности и др.), 
било по основу добровољног отписа (опроштаја дуга), вансудског поравнања или застарелости (рачун 576, у 
делу који се односи на дугорочне финансијске пласмане). Отпис ненаплативих и спорних потраживања, 
исправке вредности, као и отписи краткорочних обавеза, искључују се. Уступљена основна средства без 
накнаде исказују се по процењеној вредности коришћеној за обрачун ПДВ-а (ако се не плаћа ПДВ, према 
неотписаној, књиговодственој вредности). Давања субјектима у земљи уписати у колони 1, а корисницима у 
иностранству у колони 2.   
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Како се попуњава табела 6? 

У реду Укупно за извештајну јединицу потребно је преписати одговарајуће податке из претходних табела или књиговодствене евиденције, а у наредним 
редовима потребно их је рашчланити по општинама и делатностима тако што ће се попунити подаци за прву општину, и то за сваку делатност на тој општини у 
посебном реду, затим на исти начин за другу општину и даље редом за остале. Збир података по општинама и делатностима мора бити једнак подацима у реду 
укупно. Уколико извештајна јединица обавља једну делатност на једној општини, потребно је попунити само ред Укупно. 

Ако у вашој књиговодственој или другој евиденцији за неко од обележја не располажете прецизним подацима по општинама и делатностима, потребно је да 
рачуновођа или друго компетентно лице разврста податке стручном проценом, тако што би се уместо апсолутних вредности приказало процентуално учешће 
општине или делатности у укупној вредности за то обележје на нивоу извештајне јединице.  

Уколико у табели нема довољно редова, молимо Вас да копирате страну 6 овог обрасца и наставите са попуњавањем података за остале општине и делатности 
(на копији ставити ознаку „Наставак табеле 6“). 

У колони 6 уписују се трошкови зарада и накнада зарада (бруто) и остали лични расходи и накнаде (рачуни 520 и 529). У колони 7 уписује се трошкови 
амортизације (салдо на рачуну 540), а у колони 8 основна средства (салдо на рачунима 01, 02 и 03 по садашњој вредности).  

 
 

Табела 6. Подаци по Класификацији делатности и територији  

Ред. број Општина  
Шифра делатности  

(група КД 2010) 

 Приходи од 
продаје,  

у хиљ. РСД (табела 
1, ред 1) 

Број запослених 
лица 

(таб. 4, ред 1) 

Трошкови бруто 
зарада и остали 
лични расходи, 

у хиљ. РСД  

 
Трошкови 

амортизације, 
у хиљ. РСД  

 

 
Основна 
средства, 

у хиљ. РСД  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Укупно за 
извештајну 

јединицу 
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Табела 6. Подаци по Класификацији делатности и територији (наставак) 

Ред. број Општина  
Шифра делатности  

(група КД 2010) 

 Приходи од 
продаје,  

у хиљ. РСД (табела 
1, ред 1) 

Број запослених 
лица 

(таб. 4, ред 1) 

Трошкови бруто 
зарада и остали 
лични расходи, 

у хиљ. РСД  

 
Трошкови 

амортизације, 
у хиљ. РСД  

 

 
Основна 
средства, 

у хиљ. РСД  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Ваше напомене: 

 
 

  Колико Вам је времена било потребно за попуњавање овог обрасца?         |__|__|   |__|__|      
                                                                                                                                                         час         минут 

 
 

 
Датум  ________________ 2017. године 
 

Образац попунио:  Руководилац: 
  

(М.П.) 
  

    
(име и презиме)  (име и презиме) 

 
Контакт телефон:     /                   
 (обавезно унети и позивни број)            

 
 
 

Упутство за попуњавање обрасца СБС-01 
 
 
 
 

Табела 1. Приходи  

  
1 Приходи од продаје. Ова позиција представља збир позиција 2 и 3 (рачуни 60 и 61, за ДПЛ 60).  

2 Приходи од продаје робе. Обухвата се укупан годишњи износ прихода од продаје робе у велепродаји и 
малопродаји, као и прихода од препродаје добара које остварују производна и остала нетрговинска 
предузећа, без обзира на то да ли се ова продаја обавља повремено или стално преко малопродајних 
јединица самог предузећа (рачун 60, за ДПЛ 601). Вредност нето продаје треба да обухвати све трошкове 
који се стављају на терет купца (превоз, паковање, осигурање итд.), чак и када су ови трошкови приказани 
одвојено у фактури. Приходи од продаје робе приказују се без рабата, попуста, каса-сконта, акциза, ПДВ-а и 
осталих пореза који се наплаћују уз продате производе. 

2.1 Приходи од продаје робе  на иностраном тржишту. Обухвата се укупан годишњи износ прихода од продаје 
робе на иностраном тржишту (рачун 601, 603 и 605).  

3 Приходи од продаје производа и услуга. Обухвата се укупан годишњи износ прихода од продаје готових 
производа и вредности извршених услуга, након одбитка рабата, попуста, каса-сконта, акциза, ПДВ-а и 
осталих пореза који се наплаћују уз продате производе (рачун 61, за ДПЛ 602 и 603).  

Грађевинско предузеће треба да прикаже износ прихода од грађевинских радова, без обзира на то да ли их је 
извршило за рачун других или за сопствени рачун (ради даље продаје или за сопствене потребе), као главни 
извођач радова или као подизвођач, само са сопственим радницима или са подизвођачима. Приказује се 
износ који је фактурисан у току године без обзира на то да ли су грађевински радови извршени у претходној 
или текућој години. Примљени аванси и наплаћени приходи фактурисани у претходним годинама се 
искључују. У случају дугорочних уговора о изградњи, приходи би требало да се искажу у пропорцији са 
степеном извршења грађевинских радова, тј. према прописаном методу процента извршења. У случају 
изградње објеката без унапред познатог купца, вредност непродатих тј. нефактурисаних грађевинских радова 
и завршених објеката представљају повећање залиха учинака.  

3.1 Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту. Обухвата се укупан годишњи износ 
прихода од продаје производа и услуга на иностраном тржишту (рачун 611, 613 и 615). 

4 Приходи од подизвођачких радова. Обухвата се годишњи износ прихода које предузеће оствари 
обављањем грађевинских радова за трећа лица – као подизвођач (део рачуна 61), у складу са уговором о 
подизвођачким радовима (подуговарачки однос). 

5 Донације за набавку основних средстава и нематеријалних улагања, примљена основна средства без 
накнаде и отпис дугорочних дугова од стране поверилаца. Уписују се донације за набавку и изградњу 
основних средстава. Не обухватају се донације када је давалац донације држава, тј. државна институција или 
агенција. 

6 Друге донације и примања без накнаде. Уписују се све друге врсте донација, осим за набавку и изградњу 
основних средстава. Не обухватају се донације када је давалац донације држава, тј. државна институција или 
агенција. 
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Табела 3. Расходи 

  
1 Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима закљученим с физичким 

лицем. Обухватају се трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима које 
послодавац закључује са физичким лицем тј. нето накнаде увећане за све порезе и доприносе који се 
плаћају приликом исплате накнаде (део рачуна 524). 

2 Трошкови производних услуга. Обухватају се  трошкови текућих поправки и одржавања, инсталационих 
радова (осим за капитална добра), трошкови транспорта, поштански, телефонски и сл. трошкови, трошкови 
закупнина (оперативни лизинг), сајмова, реклама и пропаганде, истраживања и сл. (рачун 53). Укључују се и 
накнаде и тантијеми по основу лиценци и франшизинга у вези с коришћењем објеката интелектуалне својине 
(жигови, патенти, софтвер, ауторска права, мастер копије и играни филмови и др. права). Уписује се годишњи 
износ обрачунатих накнада и тантијема. Уколико предузеће поменуте накнаде и тантијеме не приказује на 
групи рачуна 53, потребно их је приказати под овом позицијом.  

3 Трошкови закупнина када је закуподавац правно лице или предузетник. Уписује се укупан годишњи износ 
закупнина који се односи на уговоре о закупу закључене са  правним лицима и предузетницима укључујући и 
закуп земљишта (рачун 533). 

3.1 Закуп земљишта када је закуподавац правно лице или предузетник. Уписује се искључиво годишњи износ 
закупнина који се односи на уговоре о закупу земљишта закључене са  правним лицима и предузетницима 
(део рачуна 533).   

4 Трошкови закупнина када је закуподавац физичко лице. Уписује се укупан годишњи износ закупнина који 
се односи на уговоре о закупу закључене са физичким лицем, укључујући и закуп земљишта (део рачуна 525). 

4.1 Закуп земљишта када је закуподавац физичко лице. Уписује се искључиво годишњи износ закупнина који 
се односи на уговоре о закупу земљишта закључене са  физичким лицима (део рачуна 525).  

5 Дугорочни закуп (годишњи износ по обрачуну). Уписује се годишњи износ закупнина (тј. амортизација) у 
случају дугорочног закупа (део рачуна 540), тј. уколико је закупнина плаћена за период дужи од једне године. 
Уписује се само део који припада посматраној пословној години. 

5.1 Закуп земљишта (годишњи износ по обрачуну). Уписује се искључиво годишњи износ закупнина (тј. 
амортизација) у случају дугорочног закупа земљишта (део рачуна 540). 

6 Трошкови услуга подизвођача. Обухвата се годишњи износ трошкова за производњу индустријских 
производа и обављање индустријских услуга, као и за обављање грађевинских радова, које су за извештајну 
јединицу обавила друга предузећа као њени подизвођачи, без обзира да ли та услуга укључује само рад или 
рад и материјал подизвођача, у складу са уговором о подизвођачким радовима - подуговарачки однос (део 
рачуна 530 или 539). 

8 Нематеријални трошкови. Обухватају се накнаде за правне и рачуноводствене услуге, премије осигурања, 
чланарине пословним и професионалним удружењима, трошкови банкарских услуга (искључујући плаћене 
камате), трошкови пореза (искључујући ПДВ, акцизе и увозне дажбине), трошкови доприноса и сви остали 
нематеријални трошкови (рачун 55). 

8.1 Трошкови пореза. Обухватају се све врсте пореза који терете трошкове као што су: порез на имовину, 
локалне комуналне таксе, накнада за путеве, накнада за уређење грађевинског земљишта, порез на употребу 
и држање добара, такса на истицање фирме и др. (рачун 555). 
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