
„Службени гласник РС“, бр. 135/2014, 141/2014 и 102/2015 
 

 На основу члана 26. став 3. Закона о рачуноводству („Службени 
гласник РС“, бр. 62/2013) и члана 18. став 1. тачка 3. Закона о Народној 
банци Србије („Службени гласник РС“, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – 
др. закон, 44/2010, 72/2012 и 106/2012), гувернер Народне банке Србије 
доноси  
 
 

О Д Л У К У 
О САДРЖАЈУ И ФОРМИ ОБРАЗАЦА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

ЗА ДРУШТВА ЗА ОСИГУРАЊЕ 
 
 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 1. Овом одлуком се за друштва за осигурање (у даљем тексту: 
друштвo) прописују садржај и форма образаца финансијских извештаја и 
садржина позиција у обрасцима Биланс стања, Биланс успеха, 
Извештај о осталом резултату, Извештај о токовима готовине и 
Извештај о променама на капиталу, као и садржај напомена уз 
финансијске извештаје. 
 
  Обрасци из става 1. ове тачке су, као прилози 1, 2, 3, 4 и 5, 
одштампани уз ову одлуку и њен су саставни део. 
 
  Садржина појединих класа рачуна, група рачуна и рачуна у 
обрасцима из става 1. ове тачке утврђена је одлуком којом се уређују 
Контни оквир за друштва за осигурање и садржина рачуна у том контном 
оквиру. 
 
  У обрасце из става 1. ове тачке износи се уписују у хиљадама 
динара, односно према захтевима обрасца. 
 
 2. При попуњавању образаца Биланс стања, Биланс успеха и 
Извештај о осталом резултату, подаци се уносе на одређене позиције 
из колоне 2, односно под ознакама за аутоматску обраду података (АОП) 
из колоне 3 с група рачуна и рачуна означених у колони 1, а у обрасцу 
Извештај о токовима готовине – подаци се уносе на одређене 
позиције из колоне 1, односно под АОП ознакама из колоне 2 према 
садржини одређеној овом одлуком. 
 
 3. Финансијске извештаје, као и напомене уз те извештаје, друштво 
доставља са стањем на дан 31. децембра текуће године, у складу са 
законом којим се уређује рачуноводство – на обрасцима из тачке 1. ове 
одлуке.  
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  Друштво код ког је настала статусна промена услед спајања, 
поделе или одвајања (у даљем тексту: статусна промена) доставља 
финансијске извештаје са стањем на дан који претходи дану уписа 
статусне промене, у складу са законом којим се уређује рачуноводство. 
 
  Финансијски извештаји достављају се и у случају отварања, 
односно закључења стечајног поступка, односно поступка ликвидације 
друштва. 
 
  Финансијски извештаји достављају се Агенцији за привредне 
регистре (у даљем тексту: Агенција), у складу са законом којим се 
уређује рачуноводство, и Народној банци Србије – организационој 
јединици у чијем је делокругу надзор над обављањем делатности 
осигурања, у складу са Законом о осигурању („Службени гласник РС“, 
бр. 139/2014) – у једном примерку. 
 
  Друштво које, у складу са Законом о осигурању, утврђује добитак, 
односно вишак и губитак, односно мањак за поједине послове осигурања 
којима се бави – поред збирног биланса успеха, доставља и појединачне 
билансе успеха за те послове, при чему је дужно да у заглављу тих 
биланса назначи на које се послове осигурања они односе, и то: 
 
  – осигурање живота (члан 8. тачка 1. Закона о осигурању); 
  – животна осигурања осим осигурања живота (члан 8. тач. од 2. 
до 7. Закона о осигурању); 
  – животна осигурања, збирно (члан 8. Закона о осигурању); 
  – осигурање од последица незгоде и добровољно здравствено 
осигурање (члан 10. став 2. тачка 1. Закона о осигурању); 
  – осигурање возила (члан 10. став 2. тачка 2. Закона о 
осигурању); 
  – осигурање пловних објеката и транспорта (члан 10. став 2. 
тачка 3. Закона о осигурању); 
  – осигурање ваздухоплова (члан 10. став 2. тачка 4. Закона о 
осигурању); 
  – имовинска осигурања (члан 10. став 2. тачка 5. Закона о 
осигурању); 
  – осигурање од одговорности (члан 10. став 2. тачка 6. Закона о 
осигурању); 
  – осигурање кредита и јемства (члан 10. став 2. тачка 7. Закона 
о осигурању); 
  – неживотна осигурања која нису сврстана у подгрупе (члан 9. 
тач. од 16. до 18. Закона о осигурању); 
  – неживотна осигурања, збирно (члан 9. Закона о осигурању). 
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  Упоредни преглед прихода и расхода у обављању послова 
осигурања од ауто-одговорности, који друштво саставља у складу са 
законом којим се уређује обавезно осигурање у саобраћају, саставни је 
део годишњег извештаја о пословању тог друштва, а обавезно садржи и 
податке о резултатима (финансијском резултату и меродавном 
техничком резултату, утврђеном по правилима струке осигурања), као и 
о структури расхода, односно прихода од обављања обавезног 
осигурања од ауто-одговорности, који обухватају и следеће: 
 
  – бруто премију (са бројем закључених осигурања од ауто-         
-одговорности); 
  – режијски додатак; 
  – трошкове спровођења осигурања; 
  – ликвидиране штете; 
  – повећање/смањење резервисаних штета; 
  – повећање/смањење резерви за преносне премије; 
  – допринос гарантном фонду осигурања; 
  – допринос надлежном фонду здравственог осигурања; 
  – допринос за превентиву; 
  – трошкове провизије за продају полиса; 
  – регресе. 
 
 4. Ради обезбеђивања збирних података, друштво код ког је настала 
статусна промена или продаја дужно је да уз финансијске извештаје 
достави и податке за период пре настанка статусне промене или 
продаје. 
 
  За период до дана настанка статусне промене или продаје, 
друштво доставља податке на обрасцима на којима се састављају 
финансијски извештаји, с назнаком „До дана настанка статусне промене 
или продаје“. 
 
  При достављању података за период из става 2. ове тачке, 
друштво обезбеђује упоредивост података претходне и текуће године по 
врстама послова осигурања и обезбеђује да се ови подаци не понављају 
код различитих друштава. 
 
  Ако је статусна промена или продаја настала у текућој години, за 
друштво које је престало да послује подаци се исказују на следећи 
начин: 
 

  – у обрасцу Биланс стања, у колону 5 уноси се стање на крају 
текућег периода (дан настанка статусне промене или продаје), у колону 
6 стање на крају претходног периода (који је исти као почетак текућег 
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периода), а у колону 7 – стање на почетку најранијег упоредног периода 
(почетно стање претходног периода); 
  – у обрасцима Биланс успеха и Извештај о осталом 
резултату, у колону 5 уносе се подаци о пословању за период од 1. 
јануара текуће године до дана настанка статусне промене или продаје, а 
у колону 6 – подаци о пословању за целу претходну годину; 
  – у обрасцу Извештај о токовима готовине, у колону 3 уносе 
се подаци о токовима готовине за период од 1. јануара текуће године до 
дана настанка статусне промене или продаје, а у колону 4 – подаци о 
пословању за целу претходну годину. 
 
  Ако је статусна промена или продаја настала у претходној години, 
за друштво које је престало да послује подаци се исказују на следећи 
начин: 
 

  – у обрасцима Биланс успеха и Извештај о осталом 
резултату, у колони 6 исказују се подаци о пословању за период од 1. 
јануара текуће године до дана настанка статусне промене или продаје; 
 
  – у обрасцу Извештај о токовима готовине, у колони 4 
исказују се подаци о пословању за период од 1. јануара текуће године до 
дана настанка статусне промене или продаје. 
 
  Ако је статусна промена или продаја настала 31. децембра 
претходне године – за друштво које је престало да послује подаци у 
обрасцу Биланс стања исказују се у колонама 6 и 7 за активу и за 
пасиву. У обрасцима Биланс успеха и Извештај о осталом резултату 
подаци се тада исказују само у колони 6, а у обрасцу Извештај о 
токовима готовине – у колони 4.  
 
  Друштво код ког је настала статусна промена или је над њим 
отворен поступак ликвидације, односно стечаја – Агенцији доставља 
финансијске извештаје у којима се подаци приказују обједињено за цео 
извештајни период, у нето износу, након пребијања резултата пре и 
после настале промене. 
 
  Организационој јединици Народне банке Србије у чијем су 
делокругу послови надзора над обављањем делатности осигурања, у 
складу са Законом о осигурању, достављају се финансијски извештаји у 
којима се подаци приказују појединачно и обједињено, односно пре и 
после настале промене, а на свим обрасцима тих финансијских 
извештаја ставља се назнака „СТАТУСНА ПРОМЕНА“), или „ПРОДАЈА“, 
односно „ЛИКВИДАЦИЈА“ или „СТЕЧАЈ“.  
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  Друштво које је настало оснивањем после статусне промене 
приказује податке као новоосновано друштво, с тим што на обрасцима 
финансијских извештаја ставља назнаку „НОВО ОСНИВАЊЕ“. 
 
  Друштво које је матично правно лице саставља консолидоване 
финансијске извештаје који садрже све прописане обрасце финансијских 
извештаја, у којима се приказују консолидовани подаци за сва зависна 
правна лица за извештајну и претходну годину и на којима се ставља 
назнака „КОНСОЛИДОВАНИ“, с тим што се у напоменама уз финансијске 
извештаје обелодањују и подаци о свим субјектима који су предмет 
конслоидације.  
 
  Ако се састав економске целине промени у току извештајне 
године, матично правно лице у консолидованим финансијским 
извештајима приказује почетно стање и пословне промене у претходној 
години за претходну економску целину. 
 
  Друштво које је постало матично у извештајној години 
консолидоване податке доставља као новоосновано правно лице, с тим 
што на обрасцима финансијских извештаја ставља назнаку 
„НОВОКОНСОЛИДОВАНИ“. 
 
  Назнаке на финансијским извештајима утврђене овом тачком 
друштво није обавезно да ставља у условима у којима се финансијски 
извештаји састављају и достављају искључиво електронски. 
 
 

II. САДРЖИНА ПОЗИЦИЈА У ОБРАСЦУ БИЛАНС СТАЊА 

 
 5. У обрасцу Биланс стања, друштво уноси податке у колоне од 5 
до 7, при чему је садржина позиција овог обрасца у директној вези са 
садржином рачуна у контном оквиру за друштва који прописује Народна 
банка Србије, а та веза утврђена је у колони 1 тог обрасца. 
 
  Под ознакама АОП од 0001 до 0054 уносе се позиције активе, а 
под ознакама АОП од 0401 до 0460 – позиције пасиве.  
 
  У колону 5 уноси се стање на крају текућег периода (на дан 
настанка статусне промене), у колону 6 подаци за крајње стање на крају 
претходног периода (који је исти као почетак текућег периода), а у 
колону 7 – подаци за почетно стање најранијег упоредног периода 
(почетно стање претходног периода), како за активу тако и за пасиву. 
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  За период за који се саставља финансијски извештај, подаци се 
уносе у колону 5 активе и у колону 5 пасиве – преузимањем стања с 
рачуна на крају обрачунског периода. 
 
  Ако су подаци из претходне године кориговани у складу с 
прописима, у колоне 6 и 7 активе и колоне 6 и 7 пасиве уносе се тако 
кориговани подаци. 
 
  Подаци у колони 7 исказују се само у случају ретроспективне 
примене рачуноводствене политике или ретроспективног преправљања 
ставки у финансијским извештајима, односно рекласификовања тих 
ставки. 
 
  Под ознаком АОП 0421 – Учешћа без права контроле, подаци се 
уносе само у консолидованом финансијском извештају. 
 
 

III. САДРЖИНА ПОЗИЦИЈА У ОБРАСЦУ БИЛАНС УСПЕХА 

 
 6. У обрасцу Биланс успеха, друштво уноси податке у колоне 5 и 6, 
при чему је садржина позиција овог обрасца у директној вези са 
садржином рачуна у контном оквиру за друштва који прописује Народна 
банка Србије, а та веза утврђена је у колони 1 тог обрасца. 
 
  Под ознакама АОП од 1001 до 1048 уносе се приходи и расходи 
редовног пословања, под ознакама АОП 1049 и 1050 – бруто пословни 
резултат, под ознакама АОП од 1051 до 1070 – приходи и расходи по 
основу инвестиционе активности, под ознакама АОП 1071 и 1072 – 
добитак, односно губитак из инвестиционе активности, под ознакама 
АОП од 1073 до 1085 – трошкови спровођења осигурања, под ознакама 
АОП 1086 и 1087 – пословни добитак и пословни губитак, под ознакама 
АОП 1088 и 1089 – финансијски приходи и расходи, под ознакама АОП 
1090 и 1091 – приходи од усклађивања вредности потраживања и друге 
имовине која служи за обављање делатности, под ознакама АОП 1092 и 
1093 – остали приходи и расходи, под ознакама АОП 1094 и 1095 – 
добитак и губитак из редовног пословања, под ознакама АОП 1096 и 
1097 – добитак и губитак по основу пословања које се обуставља, 
позитивни ефекти промене рачуноводствених политика и исправки 
грешака из ранијег периода, под ознакама АОП 1098 и 1099 – добитак и 
губитак периода пре опорезивања, под ознакама АОП од 1100 дo 1102 – 
обрачун пореза на добитак, а под ознакама АОП 1103 и 1106 – добитак и 
губитак периода после опорезивања (нето). 
 
  Под ознаком АОП 1104 – Нето добитак који припада мањинским 
улагачима, уноси се износ дела нето добитка с позиције АОП 1103 који 
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припада мањинским улагачима, а под ознаком АОП 1105 – Нето добитак 
који припада већинском власнику – износ дела нето добитка с позиције 
АОП 1103 који припада власницима матичног правног лица. 
 
  Под ознаком АОП 1107 – Нето губитак који се приписује 
мањинским улагачима, уноси се износ дела нето губитка с позиције АОП 
1106 који се приписује мањинским улагачима, а под ознаком АОП 1108 – 
Нето губитак који се приписује већинском власнику – износ дела нето 
губитка с позиције АОП 1106 који се приписује власницима матичног 
правног лица. 
 
  Под ознакама АОП од 1109 до 1110 уноси се износ зараде по 
акцији утврђен у складу с међународним стандардима којима се уређује 
рачуноводство, односно финансијско извештавање (МРС и МСФИ). 
 
  Подаци се са одговарајућих рачуна означених у колони 1 уносе 
тако што се у колону 6 (претходна година) уносе подаци за одговарајући 
обрачунски период претходне године, рекласификовани у складу са 
структуром података за текући период, док се за текућу годину, у колону 
5, подаци уносе с рачуна на крају тог периода. 
 
  Ако су подаци из претходне године кориговани у складу с 
прописима, у колону 6 уносе се тако кориговани подаци. 
 
 

IV. САДРЖИНА ПОЗИЦИЈА У ОБРАСЦУ ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ 
 
 7. У обрасцу Извештај о осталом резултату, друштво уноси 
податке у колоне 5 и 6, према садржини рачуна означених у колони 1 тог 
обрасца. 
 
  Позиције обрасца из ове тачке чине ставке прихода и расхода 
(укључујући и рекласификације услед кориговања) које нису признате у 
Билансу успеха, односно ставке које се, према захтевима појединих 
МСФИ, признају у оквиру капитала. 
 
  У Извештај о осталом резултату преноси се нето добитак, 
односно нето губитак из Биланса успеха (АОП 2001 и 2002), утврђује се 
и исказује нето остали свеобухватни добитак или губитак (АОП 2024 и 
2025), као и укупан нето свеобухватни резултат периода (АОП 2026 и 
2029). 
 
 

V. САДРЖИНА ПОЗИЦИЈА У ОБРАСЦУ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 
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 8. При попуњавању обрасца Извештај о токовима готовине, у 
колону 3 уносе се подаци за текућу годину, а у колону 4 – подаци за 
одговарајући период претходне године.  
 
  Токовима готовине (новчаним токовима), у смислу ове одлуке, 
сматрају се наплате и исплате у готовини и готовинским еквивалентима 
преко пословних рачуна (динарских и девизних), укључујући 
компензације, асигнације и цесије спроведене преко тих рачуна. 
 

  Токовима готовине не сматрају се преноси готовине и готовинских 
еквивалената између појединих рачуна у истом друштву. 
 

  Износ прилива и одлива готовине утврђује се на основу 
евиденције о приливима и одливима у благајни, на текућим (пословним) 
рачунима и девизним рачунима или на основу стања и промета на 
појединим рачунима имовине и обавеза, односно прихода и расхода, 
односно група рачуна и рачуна у пословним књигама друштва.  
 

Токови готовине из пословних активности 
 

 9. Под ознаком АОП 3001 – Приливи готовине из пословних 
активности, уписује се податак о укупном приливу готовине с позиција 
АОП од 3002 до 3006. 
 

  Под ознаком АОП 3002 – Премије осигурања и саосигурања и 
примљени аванси, исказују се подаци о приливу готовине по основу 
наплаћених потраживања од осигураника, односно уговарача 
осигурања, саосигуравача и осталих купаца у току обрачунског периода, 
као и по основу примљених аванса. 
 

  Под ознаком АОП 3003 – Премије реосигурања и ретроцесија, 
исказују се подаци о приливу готовине у току обрачунског периода по 
основу наплате потраживања од осигуравача за премију реосигурања, 
односно од реосигуравача за износ ретроцесије. 
 

  Под ознаком АОП 3004 – Приливи од учешћа у накнади штета, 
исказују се подаци о приливу готовине у току обрачунског периода по 
основу наплаћених потраживања од учешћа у накнади штета из 
саосигурања и реосигурања, односно ретроцесија. 
 

  Под ознаком АОП 3005 – Примљене камате из пословних 
активности, исказују се подаци о приливу готовине у току обрачунског 
периода по основу наплаћених уговорених и затезних камата од 
осигураника, саосигуравача, реосигуравача, ретроцесионара и 
регресних дужника, као и друге наплаћене камате из пословних 
активности. 
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  Под ознаком АОП 3006 – Остали приливи из редовног пословања, 
исказују се подаци о приливу готовине у току обрачунског периода од 
наплате регресних потраживања, од посредовања и заступања, од 
услужних активности по основу увиђаја, процене, ликвидације и исплате 
накнаде штета, од наплате прихода од закупнина, чланарина и осталих 
пословних прихода, као и од наплате потраживања од запослених и 
осталих потраживања. 
 

 10. Под ознаком АОП 3007 – Одливи готовине из пословних 
активности, уписује се податак о укупном одливу готовине из пословних 
активности с позиција АОП од 3008 до 3016. 
 
  Под ознаком АОП 3008 – Накнаде штета и уговорених износа из 
осигурања, удели у штетама из саосигурања и дати аванси, исказују се 
износи извршених исплата осигураницима, корисницима осигурања и 
трећим оштећеним лицима на име накнада штете и других уговорених 
износа из осигурања и удела у штетама по основу саосигурања, као и 
датих аванса – у току обрачунског периода. 
 
  Под ознаком АОП 3009 – Накнаде штета и удели у штетама из 
реосигурања и ретроцесија, исказују се износи плаћања извршених у 
току обрачунског периода по основу накнаде штета и удела у штетама 
из реосигурања, односно ретроцесија. 
 
  Под ознаком АОП 3010 – Премије саосигурања, реосигурања и 
ретроцесија, исказују се износи исплата извршених у току обрачунског 
периода за премију по основу послова саосигурања и реосигурања, 
односно ретроцесија. 
 
  Под ознаком АОП 3011 – Зараде, накнаде зарада и остали лични 
расходи, исказују се износи бруто зарада, накнада зарада и осталих 
личних расхода – исплаћених у току обрачунског периода. 
 
  Под ознаком АОП 3012 – Остали трошкови спровођења 
осигурања, исказују се износи плаћања извршених у току обрачунског 
периода по основу трошкова материјала, горива и енергије, закупнина, 
рекламе и пропаганде, услуга и осталих нематеријалних трошкова 
спровођења осигурања. 
 
  Под ознаком АОП 3013 – Плаћене камате, исказују се сва 
плаћања по основу камата извршена у току обрачунског периода. 
 
  Под ознаком АОП 3014 – Порез на добитак, исказују се износи 
аконтација пореза на добитак плаћених у току обрачунског периода и по 
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коначном обрачуну за претходну годину умањени за извршене повраћаје 
у току обрачунског периода. 
 
  Под ознаком АОП 3015 – Одливи по основу осталих јавних 
прихода, исказују се одливи по основу осталих јавних прихода, односно 
износи исплата у току обрачунског периода по основу пореза на премије 
осигурања, пореза на додату вредност и осталих пореза, царина и 
других дажбина. 
 
  Под ознаком АОП 3016 – Остали одливи готовине из редовног 
пословања, исказују се одливи готовине у току обрачунског периода који 
настају изузетно, односно који немају карактер редовних одлива из 
пословних активности, као и одливи за које нису књижене обавезе. 
 
 11. Под ознаком АОП 3017 – Нето прилив готовине из пословних 
активности, исказује се разлика између позиција АОП 3001 и 3007, а под 
ознаком АОП 3018 – Нето одлив готовине из пословних активности – 
разлика између позиција АОП 3007 и 3001. 
 

Токови готовине из активности инвестирања 

 
 12. Под ознаком АОП 3019 – Приливи готовине из активности 
инвестирања, уписује се податак о укупном приливу готовине из 
активности инвестирања с позиција АОП од 3020 до 3024. 
 
 13. Под ознаком АОП 3020 – Продаја акција и удела, исказује се 
износ готовине примљене у току обрачунског периода по основу продаје 
акција и удела (нето приливи) умањен за исплате ради стицања тих 
пласмана (улагања). 
 
  Под ознаком АОП 3021 – Продаја нематеријалних улагања, 
некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава, исказује се 
износ готовине примљене у току обрачунског периода по основу продаје 
нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких 
средстава.  
 
  Под ознаком АОП 3022 – Остали финансијски пласмани – 
депоновања и улагања, исказује се износ готовине примљене у току 
обрачунског периода по основу продаје краткорочних и дугорочних 
финансијских пласмана (депоновања и улагања) умањен за исплате 
извршене ради стицања тих пласмана (депоновања и улагања). 
 
  Под ознаком АОП 3023 – Примљене камате из активности 
инвестирања, исказује се износ готовине примљене у току обрачунског 
периода по основу наплаћених камата из активности инвестирања. 
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  Под ознаком АОП 3024 – Примљене дивиденде и учешћа у 
резултату, исказује се износ готовине примљене у току обрачунског 
периода по основу дивиденди и учешћа у резултату. 
 
 14. Под ознаком АОП 3025 – Одливи готовине из активности 
инвестирања, уписује се податак о укупном одливу готовине из 
активности инвестирања с позиција АОП од 3026 до 3028 у току 
обрачунског периода. 
 

  Под ознаком АОП 3026 – Куповина акција и удела, исказује се 
износ нето одлива готовине по основу стицања акција и удела умањен 
за износ прилива готовине од продаје акција и удела, у току обрачунског 
периода. 
 

  Под ознаком АОП 3027 – Куповина нематеријалних улагања, 
некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава, исказује се 
износ одлива готовине у току обрачунског периода по основу 
прибављања нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме 
и биолошких средстава. 
 

  Под ознаком АОП 3028 – Остали финансијски пласмани – 
депоновања и улагања, исказује се износ нето одлива готовине по 
основу куповине дугорочних и краткорочних финансијских пласмана 
умањен за приливе готовине од продаје или реализације тих пласмана 
(депоновања и улагања), у току обрачунског периода. 
 

 15. Под ознаком АОП 3029 – Нето прилив готовине из активности 
инвестирања, исказује се разлика између позиција АОП 3019 и 3025, а 
под ознаком АОП 3030 – Нето одлив готовине из активности 
инвестирања – разлика између позиција АОП 3025 и 3019. 
 

Токови готовине из активности финансирања 

 
 16. Под ознаком АОП 3031 – Приливи готовине из активности 
финансирања, уписује се податак о укупном приливу готовине из 
активности финансирања с позиција АОП од 3032 до 3036. 
 
  Под ознаком АОП 3032 – Увећање основног капитала, исказују се 
износи прилива готовине у току обрачунског периода по основу уплате 
акција и других трајних удела у основни капитал друштва.  
 
  Под ознаком АОП 3033 – Дугорочни кредити, исказује се износ 
нето прилива готовине у току обрачунског периода по основу дугорочних 
кредита умањен за отплате тих кредита. 
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  Под ознаком АОП 3034 – Краткорочни кредити, исказује се износ 
нето прилива готовине у току обрачунског периода по основу 
краткорочних кредита умањен за отплате тих кредита. 
 
  Под ознаком АОП 3035 – Остале дугорочне обавезе, исказује се 
износ прилива готовине у току обрачунског периода по основу осталих 
дугорочних обавеза друштва умањен за отплате тих обавеза. 
 
  Под ознаком АОП 3036 – Остале краткорочне обавезе, исказује 
се износ прилива готовине у току обрачунског периода по основу 
осталих краткорочних обавеза друштва умањен за отплате тих обавеза. 
 
 17. Под ознаком АОП 3037 – Одливи готовине из активности 
финансирања, уписује се податак о укупном одливу готовине из 
активности финансирања с позиција АОП од 3038 до 3044 у току 
обрачунског периода. 
 
  Под ознаком АОП 3038 – Откуп сопствених акција и удела, 
исказује се износ одлива готовине у току обрачунског периода за откуп 
сопствених акција и удела. 
 
  Под ознаком АОП 3039 – Дугорочни кредити, исказује се износ 
нето одлива готовине у току обрачунског периода по основу отплате 
дугорочних кредита умањен за износ нових кредита. 
 
  Под ознаком АОП 3040 – Краткорочни кредити, исказује се износ 
нето одлива готовине у току обрачунског периода по основу отплате 
краткорочних кредита умањен за износ нових кредита. 
 
  Под ознаком АОП 3041 – Остале дугорочне обавезе, исказује се 
износ нето одлива готовине у току обрачунског периода по основу 
отплате других дугорочних обавеза умањен за износ нових обавеза. 
 
  Под ознаком АОП 3042 – Остале краткорочне обавезе, исказује 
се износ нето одлива готовине у току обрачунског периода по основу 
отплате других краткорочних обавеза умањен за износ нових обавеза. 
 
  Под ознаком АОП 3043 – Финансијски лизинг, исказује се износ 
одлива готовине у току обрачунског периода по основу плаћања за 
средства узета у финансијски лизинг. 
 
  Под ознаком АОП 3044 – Исплаћене дивиденде и учешћа у 
резултату, исказује се износ одлива готовине по основу дивиденди и 
учешћа у резултату у току обрачунског периода. 
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 18. Под ознаком АОП 3045 – Нето прилив готовине из активности 
финансирања, исказује се разлика између позиција АОП 3031 и 3037, а 
под ознаком АОП 3046 – Нето одлив готовине из активности 
финансирања – разлика између позиција АОП 3037 и 3031. 
 

Закључивање Извештаја о токовима готовине 

 
 19. Под ознаком АОП 3047 – Свега прилив готовине, исказује се збир 
износа на позицијама АОП 3001, 3019 и 3031. 
 
  Под ознаком АОП 3048 – Свега одлив готивине, исказује се збир 
износа на позицијама АОП 3007, 3025 и 3037. 
 
  Под ознаком АОП 3049 – Нето прилив готовине, исказује се 
разлика између износа на позицијама АОП 3047 и 3048. 
 
  Под ознаком АОП 3050 – Нето одлив готовине, исказује се 
разлика између износа на позицијама АОП 3048 и 3047. 
 
  Под ознаком АОП 3051 – Готовина на почетку обрачунског 
периода, исказује се износ готовине на почетку обрачунског периода, 
односно на дане 1. јануара претходне и текуће године. 
 
  Под ознаком АОП 3052 – Позитивне курсне разлике по основу 
прерачуна готовине, исказује се износ реализованих позитивних курсних 
разлика по основу прерачуна готовине на дан биланса. 
 
  Под ознаком АОП 3053 – Негативне курсне разлике по основу 
прерачуна готовине, исказује се износ реализованих негативних курсних 
разлика по основу прерачуна готовине на дан биланса. 
 
  Под ознаком АОП 3054 – Готовина на крају обрачунског периода, 
исказује се износ готовине на крају обрачунског периода (АОП 3049 - 
АОП 3050 + АОП 3051 + АОП 3052 - АОП 3053). 

 
 

VI. САДРЖИНА ПОЗИЦИЈА У ОБРАСЦУ 
ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ 

 
 20. У образац Извештај о променама на капиталу друштво уноси 
податке о стању и променама на капиталу, и то: 
 
  – у колону 2 – стање и промене на рачунима групе 30, осим 
рачуна 305, 306, 307 и 309; 
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  – у колону 3 – стање и промене на рачуну 309; 
  – у колону 4 – стање и промене на рачунима групе 31; 
  – у колону 5 – стање и промене на рачуну 305; 
  – у колону 6 – стање и промене на рачунима 306 и 307; 
  – у колону 7 – стање и промене на рачунима групе 32; 
  – у колону 8 – стање и промене на рачунима групе 34, осим 
рачуна 342; 
  – у колону 9 – укупан износ наведених позиција (колоне од 2 до 
8); 
  – у колону 10 – стање и промене на рачунима групе 35, осим 
рачуна 352 (за губитак до висине капитала); 
  – у колону 11 – стање и промене на рачунима 037 и 237; 
  – у колону 12 – стање и промене на рачунима групе 33; 
  – у колону 13 – укупан износ одбитних ставки (колоне 10, 11 и 
12); 
  – у колону 14 – укупан износ капитала; 
  – у колону 15 – стање и промене на рачунима групе 35, осим 
рачуна 352 (за губитак преко висине капитала). 
 
  У образац из ове тачке друштво уноси податке о стању и 
променама на капиталу за претходну и за текућу годину, у складу с МРС, 
односно МСФИ. 

 
 21. У редном броју 1, под ознаком АОП 4001 исказује се стање на 
рачунима основног капитала (група рачуна 30 – Основни и остали 
капитал и резерве, осим рачуна 305, 306, 307 и 309) на дан 1. јануара 
претходне године. 
 
  Под ознаком АОП 4027 исказује се стање на рачуну 309 на дан 1. 
јануара претходне године. 
 
  Под ознаком АОП 4051 исказује се стање на групи рачуна 31 – 
Неуплаћени уписани капитал, на дан 1. јануара претходне године. 
 
  Под ознаком АОП 4075 исказује се стање на рачуну 305 на дан 1. 
јануара претходне године. 
 
  Под ознаком АОП 4099 исказује се стање на рачунима 306 и 307 
на дан 1. јануара претходне године. 
 
  Под ознаком АОП 4123 исказује се стање на групи рачуна 32 – 
Ревалоризационе резерве и нереализовани добици, на дан 1. јануара 
претходне године. 
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  Под ознаком АОП 4149 исказује се стање на групи рачуна 34 – 
Нераспоређени добитак, осим рачуна 342, на дан 1. јануара претходне 
године. 
 
  Под ознаком АОП 4177 исказује се укупно стање на позитивним 
рачунима капитала (колоне од 2 до 8) на дан 1. јануара претходне 
године. 
 
  Под ознаком АОП 4211 исказује се стање на групи рачуна 35 – 
Губитак (до висине капитала), осим рачуна 352, на дан 1. јануара 
претходне године. 
 
  Под ознаком АОП 4235 исказује се стање на рачунима 037 и 237 
на дан 1. јануара претходне године. 
 
  Под ознаком АОП 4261 исказује се стање на рачунима групе 33 – 
Нереализовани губици, на дан 1. јануара претходне године. 
 
  Под ознаком АОП 4285 исказује се укупно стање одбитних ставки 
капитала (колоне 10, 11 и 12) на дан 1. јануара претходне године. 
 
  Под ознаком АОП 4315 исказује се укупно стање капитала на дан 
1. јануара претходне године. 
 
  Под ознаком АОП 4321 исказује се стање на рачунима групе 35 – 
Губитак (преко висине капитала), осим рачуна 352, на дан 1. јануара 
претходне године. 

 
 22. У редном броју 2, под ознаком АОП 4002 исказује се повећање 
стања на рачунима основног капитала (група рачуна 30 – Основни и 
остали капитал и резерве, осим рачуна 305, 306, 307 и 309) по основу 
исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених 
политика која је извршена у претходној години. 
 

  Под ознаком АОП 4028 исказује се повећање стања на рачуну 
309 по основу исправке материјално значајних грешака и промене 
рачуноводствених политика која је извршена у претходној години. 
 

  Под ознаком АОП 4052 исказује се повећање стања на групи 
рачуна 31 – Неуплаћени уписани капитал, по основу исправке 
материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика 
која је извршена у претходној години. 
 

  Под ознаком АОП 4076 исказује се повећање стања на рачуну 
305 по основу исправке материјално значајних грешака и промене 
рачуноводствених политика која је извршена у претходној години. 
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  Под ознаком АОП 4100 исказује се повећање стања на рачунима 
306 и 307 по основу исправке материјално значајних грешака и промене 
рачуноводствених политика која је извршена у претходној години. 
 
  Под ознаком АОП 4124 исказује се повећање стања на групи 
рачуна 32 – Ревалоризационе резерве и нереализовани добици, по 
основу исправке материјално значајних грешака и промене 
рачуноводствених политика која је извршена у претходној години. 
 
  Под ознаком АОП 4150 исказује се повећање стања на групи 
рачуна 34 – Нераспоређени добитак, осим рачуна 342, по основу 
исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених 
политика која је извршена у претходној години. 
 
  Под ознаком АОП 4178 исказује се укупно повећање стања на 
позитивним рачунима капитала (колоне од 2 до 8) по основу исправке 
материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика 
која је извршена у претходној години. 
 

  Под ознаком АОП 4212 исказује се повећање стања на групи 
рачуна 35 – Губитак (до висине капитала), осим рачуна 352, по основу 
исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених 
политика која је извршена у претходној години. 
 

  Под ознаком АОП 4236 исказује се повећање стања на рачунима 
037 и 237 по основу исправке материјално значајних грешака и промене 
рачуноводствених политика која је извршена у претходној години. 
 
  Под ознаком АОП 4262 исказује се повећање стања на рачунима 
групе 33 – Нереализовани губици, по основу исправке материјално 
значајних грешака и промене рачуноводствених политика која је 
извршена у претходној години. 
 
  Под ознаком АОП 4286 исказује се укупно повећање стања 
одбитних ставки капитала (колоне 10, 11 и 12) по основу исправке 
материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика 
која је извршена у претходној години. 
 
  Под ознаком АОП 4322 исказује се повећање стања на рачунима 
групе 35 – Губитак (преко висине капитала), осим рачуна 352, по основу 
исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених 
политика која је извршена у претходној години. 
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 23. У редном броју 3, под ознаком АОП 4003 исказује се смањење 
стања на рачунима основног капитала (група рачуна 30 – Основни и 
остали капитал и резерве, осим рачуна 305, 306, 307 и 309) по основу 
исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених 
политика која је извршена у претходној години. 
 
  Под ознаком АОП 4029 исказује се смањење стања на рачуну 309 
по основу исправке материјално значајних грешака и промене 
рачуноводствених политика која је извршена у претходној години. 
 
  Под ознаком АОП 4053 исказује се смањење стања на групи 
рачуна 31 – Неуплаћени уписани капитал, по основу исправке 
материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика 
која је извршена у претходној години. 
 
  Под ознаком АОП 4077 исказује се смањење стања на рачуну 305 
по основу исправке материјално значајних грешака и промене 
рачуноводствених политика која је извршена у претходној години. 
 
  Под ознаком АОП 4101 исказује се смањење стања на рачунима 
306 и 307 по основу исправке материјално значајних грешака и промене 
рачуноводствених политика која је извршена у претходној години. 
 
  Под ознаком АОП 4125 исказује се смањење стања на групи 
рачуна 32 – Ревалоризационе резерве и нереализовани добици, по 
основу исправке материјално значајних грешака и промене 
рачуноводствених политика која је извршена у претходној години. 
 
  Под ознаком АОП 4151 исказује се смањење стања на групи 
рачуна 34 – Нераспоређени добитак, осим рачуна 342, по основу 
исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених 
политика која је извршена у претходној години. 
 
  Под ознаком АОП 4179 исказује се укупно смањење стања на 
позитивним рачунима капитала (колоне од 2 до 8) по основу исправке 
материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика 
која је извршена у претходној години. 
 
  Под ознаком АОП 4213 исказује се смањење стања на групи 
рачуна 35 – Губитак (до висине капитала), осим рачуна 352, по основу 
исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених 
политика која је извршена у претходној години. 
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  Под ознаком АОП 4237 исказује се смањење стања на рачунима 
037 и 237 по основу исправке материјално значајних грешака и промене 
рачуноводствених политика која је извршена у претходној години. 
 
  Под ознаком АОП 4263 исказује се смањење стања на рачунима 
групе 33 – Нереализовани губици, по основу исправке материјално 
значајних грешака и промене рачуноводствених политика која је 
извршена у претходној години. 
 
  Под ознаком АОП 4287 исказује се укупно смањење стања 
одбитних ставки капитала (колоне 10, 11 и 12) по основу исправке 
материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика 
која је извршена у претходној години. 
 
  Под ознаком АОП 4323 исказује се смањење стања на рачунима 
групе 35 – Губитак (преко висине капитала), осим рачуна 352, по основу 
исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених 
политика која је извршена у претходној години. 
 
 24. У редном броју 4, под ознаком АОП 4004 исказује се кориговано 
почетно стање на рачунима основног капитала (група рачуна 30 – 
Основни и остали капитал и резерве, осим рачуна 305, 306, 307 и 309) 
на дан 1. јануара претходне године. 
 
  Под ознаком АОП 4030 исказује се кориговано почетно стање на 
рачуну 309 на дан 1. јануара претходне године. 
 
  Под ознаком АОП 4054 исказује се кориговано почетно стање на 
групи рачуна 31 – Неуплаћени уписани капитал, на дан 1. јануара 
претходне године. 
 
  Под ознаком АОП 4078 исказује се кориговано почетно стање на 
рачуну 305 на дан 1. јануара претходне године. 
 
  Под ознаком АОП 4102 исказује се кориговано почетно стање на 
рачунима 306 и 307 на дан 1. јануара претходне године. 
 
  Под ознаком АОП 4126 исказује се кориговано почетно стање на 
групи рачуна 32 – Ревалоризационе резерве и нереализовани добици, 
на дан 1. јануара претходне године. 
 
  Под ознаком АОП 4152 исказује се кориговано почетно стање на 
групи рачуна 34 – Нераспоређени добитак, осим рачуна 342, на дан 1. 
јануара претходне године. 
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  Под ознаком АОП 4180 исказује се кориговано почетно укупно 
стање на позитивним рачунима капитала (колоне од 2 до 8) на дан 1. 
јануара претходне године. 
 
  Под ознаком АОП 4214 исказује се кориговано почетно стање на 
групи рачуна 35 – Губитак (до висине капитала) на дан 1. јануара 
претходне године. 
 
  Под ознаком АОП 4238 исказује се кориговано почетно стање на 
рачунима 037 и 237 на дан 1. јануара претходне године. 
 
  Под ознаком АОП 4264 исказује се кориговано почетно стање на 
рачунима групе 33 – Нереализовани губици, на дан 1. јануара претходне 
године. 
 
  Под ознаком АОП 4288 исказује се кориговано почетно укупно 
стање одбитних ставки капитала (колоне 10, 11 и 12) на дан 1. јануара 
претходне године. 
 
  Под ознаком АОП 4316 исказује се укупно кориговано почетно 
стање капитала на дан 1. јануара претходне године. 
 
  Под ознаком АОП 4324 исказује се кориговано почетно стање на 
рачунима групе 35 – Губитак – Губитак (преко висине капитала), осим 
рачуа 352, на дан 1. јануара претходне године. 
 
 25. У редном броју 5, под ознаком АОП 4005 исказује се повећање на 
рачунима основног капитала (група рачуна 30 – Основни и остали 
капитал и резерве, осим рачуна 305, 306, 307 и 309) по основу емисије 
нових акција у претходној години. 
 
  Под ознаком АОП 4055 исказује се повећање на групи рачуна 31 – 
Неуплаћени уписани капитал, по основу емисије нових акција у 
претходној години. 
 
  Под ознаком АОП 4079 исказује се повећање на рачуну 305 по 
основу емисије нових акција у претходној години. 
 
  Под ознаком АОП 4181 исказује се укупно повећање на 
позитивним рачунима капитала (колоне од 2 до 8) по основу емисије 
нових акција у претходној години. 

 
 26. У редном броју 6, под ознаком АОП 4127 исказује се повећање на 
групи рачуна 32 – Ревалоризационе резерве и нереализовани добици, 
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по основу извршених ревалоризација и позитивних компоненти осталог 
резултата у претходној години. 
 
  Под ознаком АОП 4182 исказује се укупно повећање на 
позитивним рачунима капитала (колоне од 2 до 8) по основу извршених 
ревалоризација и позитивних компоненти осталог резултата у 
претходној години. 

 
 27. У редном броју 7, под ознаком АОП 4128 исказује се смањење на 
групи рачуна 32 – Ревалоризационе резерве и нереализовани добици, 
по основу ревалоризација извршених у претходној години. 
 
  Под ознаком АОП 4183 исказује се укупно смањење на 
позитивним рачунима капитала (колоне од 2 до 8) по основу 
ревалоризација извршених у претходној години. 
 
 28. У редном броју 8, под ознаком АОП 4265 исказује се повећање на 
рачунима групе 33 – Нереализовани губици, по основу негативних 
компоненти осталог резултата, у претходној години. 
 
  Под ознаком АОП 4289 исказује се укупно повећање одбитних 
ставки капитала (колоне 10, 11 и 12) по основу негативних компоненти 
осталог резултата, у претходној години. 

 
 29. У редном броју 9, под ознаком АОП 4006 исказује се повећање на 
рачунима основног капитала (група рачуна 30 – Основни и остали 
капитал и резерве, осим рачуна 305, 306, 307 и 309) по основу 
расподеле нето добитка претходног периода. 
 
  Под ознаком АОП 4031 исказује се повећање на рачуну 309 по 
основу расподеле нето добитка претходног периода. 
 
  Под ознаком АОП 4103 исказује се повећање на рачунима 306 и 
307 по основу расподеле нето добитка претходног периода. 
 
  Под ознаком АОП 4153 исказује се повећање на групи рачуна 34 – 
Нераспоређени добитак, осим рачуна 342, по основу нерасподељеног 
нето добитка претходног периода. 
 
  Под ознаком АОП 4184 исказује се укупно повећање на 
позитивним рачунима капитала (колоне од 2 до 8) по основу оствареног 
нето добитка претходног периода. 
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 30. У редном броју 10, под ознаком АОП 4215 исказује се повећање 
на групи рачуна 35 – Губитак (до висине капитала), осим рачуна 352, по 
основу оствареног губитка претходног периода. 
 
  Под ознаком АОП 4290 исказује се укупно повећање одбитних 
ставки капитала (колоне 10, 11 и 12) по основу оствареног губитка 
претходног периода. 
 
  Под ознаком АОП 4325 исказује се повећање на рачунима групе 
35 – Губитак – Губитак (преко висине капитала), осим рачуна 352, по 
основу оствареног губитка претходног периода. 

 
 31. У редном броју 11, под ознаком АОП 4239 исказује се повећање 
на рачунима 037 и 237 по основу умањења капитала стицањем 
сопствених акција у претходној години. 
 
  Под ознаком АОП 4291 исказује се укупно повећање одбитних 
ставки капитала (колоне 10, 11 и 12) по основу стицања сопствених 
акција у претходној години. 

 
 32. У редном броју 12, под ознаком АОП 4240 исказује се смањење 
на рачунима 037 и 237 по основу повећања капитала продајом/отуђењем 
сопствених акција у претходној години. 
 
  Под ознаком АОП 4292 исказује се укупно смањење одбитних 
ставки капитала (колоне 10, 11 и 12) по основу продаје/отуђења 
сопствених акција у претходној години. 

 
 33. У редном броју 13, под ознаком АОП 4007 исказује се повећање 
стања на рачунима основног капитала (група рачуна 30 – Основни и 
остали капитал и резерве, осим рачуна 305, 306, 307 и 309) по основу 
преноса с другог облика капитала у претходној години. 
 
  Под ознаком АОП 4032 исказује се повећање стања на рачуну 
309 по основу преноса с другог облика капитала у претходној години. 
 
  Под ознаком АОП 4056 исказује се повећање стања на групи 
рачуна 31 – Неуплаћени уписани капитал, по основу преноса с другог 
облика капитала у претходној години. 
 
  Под ознаком АОП 4080 исказује се повећање стања на рачуну 
305 по основу преноса с другог облика капитала у претходној години. 
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  Под ознаком АОП 4104 исказује се повећање стања на рачунима 
306 и 307 по основу преноса с другог облика капитала у претходној 
години. 
 
  Под ознаком АОП 4129 исказује се повећање стања на групи 
рачуна 32 – Ревалоризационе резерве и нереализовани добици, по 
основу преноса с другог облика капитала у претходној години. 
 
  Под ознаком АОП 4154 исказује се повећање стања на групи 
рачуна 34 – Нераспоређени добитак, осим рачуна 342, по основу 
преноса с другог облика капитала у претходној години. 
 
  Под ознаком АОП 4185 исказује се укупно повећање стања на 
позитивним рачунима капитала (колоне од 2 до 8) по основу преноса с 
другог облика капитала у претходној години. 
 
  Под ознаком АОП 4216 исказује се повећање стања на групи 
рачуна 35 – Губитак (до висине капитала), осим рачуна 352, по основу 
преноса с другог облика капитала у претходној години. 
 
  Под ознаком АОП 4241 исказује се повећање стања на рачунима 
037 и 237 по основу преноса с другог облика капитала у претходној 
години. 
 
  Под ознаком АОП 4266 исказује се повећање стања на рачунима 
групе 33 – Нереализовани губици,по основу преноса с другог облика 
капитала у претходној години. 
 
  Под ознаком АОП 4293 исказује се укупно повећање стања 
одбитних ставки капитала (колоне 10, 11 и 12) по основу преноса с 
другог облика капитала у претходној години. 
 
  Под ознаком АОП 4326 исказује се повећање стања на рачунима 
групе 35 – Губитак – Губитак (преко висине капитала), осим рачуна 352, 
по основу преноса с другог облика капитала у претходној години. 

 
 34. У редном броју 14, под ознаком АОП 4008 исказује се смањење 
стања на рачунима основног капитала (група рачуна 30 – Основни и 
остали капитал и резерве, осим рачуна 305, 306, 307 и 309) по основу 
преноса на други облик капитала у претходној години. 
 
  Под ознаком АОП 4033 исказује се смањење стања на рачуну 309 
по основу преноса на други облик капитала у претходној години. 
 



 

 

23 

 

  Под ознаком АОП 4057 исказује се смањење стања на групи 
рачуна 31 – Неуплаћени уписани капитал, по основу преноса на други 
облик капитала у претходној години. 
 
  Под ознаком АОП 4081 исказује се смањење стања на рачуну 305 
по основу преноса на други облик капитала у претходној години. 
 
  Под ознаком АОП 4105 исказује се смањење стања на рачунима 
306 и 307 по основу преноса на други облик капитала у претходној 
години. 
 
  Под ознаком АОП 4130 исказује се смањење стања на групи 
рачуна 32 – Ревалоризационе резерве и нереализовани добици, по 
основу преноса на други облик капитала у претходној години. 
 
  Под ознаком АОП 4155 исказује се смањење стања на групи 
рачуна 34 – Нераспоређени добитак, осим рачуна 342, по основу 
преноса на други облик капитала у претходној години. 
 
  Под ознаком АОП 4186 исказује се укупно смањење стања на 
позитивним рачунима капитала (колоне од 2 до 8) по основу преноса на 
други облик капитала у претходној години. 
 
  Под ознаком АОП 4217 исказује се смањење стања на групи 
рачуна 35 – Губитак (до висине капитала), осим рачуна 352, по основу 
преноса на други облик капитала у претходној години. 
 
  Под ознаком АОП 4242 исказује се смањење стања на рачунима 
037 и 237 по основу преноса на други облик капитала у претходној 
години. 
 
  Под ознаком АОП 4267 исказује се смањење стања на рачунима 
групе 33 – Нереализовани губици,по основу преноса на други облик 
капитала у претходној години. 
 
  Под ознаком АОП 4294 исказује се укупно смањење стања 
одбитних ставки капитала (колоне 10, 11 и 12) по основу преноса на 
други облик капитала у претходној години. 
 
  Под ознаком АОП 4327 исказује се смањење стања на рачунима 
групе 35 – Губитак (преко висине капитала), осим рачуна 352, по основу 
преноса на други облик капитала у претходној години. 

 
 35. У редном броју 15, под ознаком АОП 4156 исказује се смањење 
на групи рачуна 34 – Нераспоређени добитак, осим рачуна 342, по 
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основу расподеле дивиденде из оствареног нето добитка претходног 
периода. 
 
  Под ознаком АОП 4187 исказује се укупно смањење на 
позитивним рачунима капитала (колоне од 2 до 8) по основу расподеле 
дивиденде из оствареног нето добитка претходног периода. 
 
 36. У редном броју 16, под ознаком АОП 4157 исказује се смањење 
на групи рачуна 34 – Нераспоређени добитак, осим рачуна 342, по 
основу обавеза према запосленима из оствареног нето добитка 
претходног периода. 
 
  Под ознаком АОП 4188 исказује се укупно смањење на 
позитивним рачунима капитала (колоне од 2 до 8) по основу обавеза 
према запосленима из оствареног нето добитка претходног периода. 

 
 37. У редном броју 17, под ознаком АОП 4009 исказује се повећање 
стања на рачунима основног капитала (група рачуна 30 – Основни и 
остали капитал и резерве, осим рачуна 305, 306, 307 и 309) по осталим 
основима у претходној години. 
 
  Под ознаком АОП 4034 исказује се повећање стања на рачуну 
309 по осталим основима у претходној години. 
 
  Под ознаком АОП 4058 исказује се повећање стања на групи 
рачуна 31 – Неуплаћени уписани капитал, по осталим основима у 
претходној години. 
 
  Под ознаком АОП 4082 исказује се повећање стања на рачуну 
305 по осталим основима у претходној години. 
 
  Под ознаком АОП 4106 исказује се повећање стања на рачунима 
306 и 307 по осталим основима у претходној години. 
 
  Под ознаком АОП 4131 исказује се повећање стања на групи 
рачуна 32 – Ревалоризационе резерве и нереализовани добици, по 
осталим основима у претходној години. 
 
  Под ознаком АОП 4158 исказује се повећање стања на групи 
рачуна 34 – Нераспоређени добитак, осим рачуна 342, по осталим 
основима у претходној години. 
 
  Под ознаком АОП 4189 исказује се укупно повећање стања на 
позитивним рачунима капитала (колоне од 2 до 8) по осталим основима 
у претходној години. 
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  Под ознаком АОП 4218 исказује се повећање стања на групи 
рачуна 35 – Губитак (до висине капитала), осим рачуна 352, по осталим 
основима у претходној години. 
 
  Под ознаком АОП 4243 исказује се повећање стања на рачунима 
037 и 237 по осталим основима у претходној години. 
 
  Под ознаком АОП 4268 исказује се повећање стања на рачунима 
групе 33 – Нереализовани губици,по осталим основима у претходној 
години. 
 
  Под ознаком АОП 4295 исказује се укупно повећање стања 
одбитних ставки капитала (колоне 10, 11 и 12) по осталим основима у 
претходној години. 
 
  Под ознаком АОП 4328 исказује се повећање стања на рачунима 
групе 35 – Губитак (преко висине капитала), осим рачуна 352, по 
осталим основима у претходној години. 

 
 38. У редном броју 18, под ознаком АОП 4010 исказује се смањење 
стања на рачунима основног капитала (група рачуна 30 – Основни и 
остали капитал и резерве, осим рачуна 305, 306, 307 и 309) по осталим 
основима у претходној години. 
 
  Под ознаком АОП 4035 исказује се смањење стања на рачуну 309 
по осталим основима у претходној години. 
 
  Под ознаком АОП 4059 исказује се смањење стања на групи 
рачуна 31 – Неуплаћени уписани капитал, по осталим основима у 
претходној години. 
 
  Под ознаком АОП 4083 исказује се смањење стања на рачуну 305 
по осталим основима у претходној години. 
 
  Под ознаком АОП 4107 исказује се смањење стања на рачунима 
306 и 307 по осталим основима у претходној години. 
 
  Под ознаком АОП 4132 исказује се смањење стања на групи 
рачуна 32 – Ревалоризационе резерве и нереализовани добици, по 
осталим основима у претходној години. 
 
  Под ознаком АОП 4159 исказује се смањење стања на групи 
рачуна 34 – Нераспоређени добитак, осим рачуна 342, по осталим 
основима у претходној години. 
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  Под ознаком АОП 4190 исказује се укупно смањење стања на 
позитивним рачунима капитала (колоне од 2 до 8) по осталим основима 
у претходној години. 
 
  Под ознаком АОП 4219 исказује се смањење стања на групи 
рачуна 35 – Губитак (до висине капитала), осим рачуна 352, по осталим 
основима у претходној години. 
 
  Под ознаком АОП 4244 исказује се смањење стања на рачунима 
037 и 237 по осталим основима у претходној години. 
 
  Под ознаком АОП 4269 исказује се смањење стања на рачунима 
групе 33 – Нереализовани губици,по осталим основима у претходној 
години. 
 
  Под ознаком АОП 4296 исказује се укупно смањење стања 
одбитних ставки капитала (колоне 10, 11 и 12) по осталим основима у 
претходној години. 
 
  Под ознаком АОП 4329 исказује се смањење стања на рачунима 
групе 35 – Губитак (преко висине капитала), осим рачуна 352, по 
осталим основима у претходној години. 

 
 39. У редном броју 19, под ознаком АОП 4011 исказује се повећање 
стања на рачунима основног капитала (група рачуна 30 – Основни и 
остали капитал и резерве, осим рачуна 305, 306, 307 и 309) у претходној 
години по свим основима, изузев по основу исправке материјално 
значајних грешака и промене рачуноводствених политика. 
 
  Под ознаком АОП 4036 исказује се повећање стања на рачуну 
309 у претходној години по свим основима, изузев по основу исправке 
материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика. 
 
  Под ознаком АОП 4060 исказује се повећање стања на групи 
рачуна 31 – Неуплаћени уписани капитал, у претходној години по свим 
основима, изузев по основу исправке материјално значајних грешака и 
промене рачуноводствених политика. 
 
  Под ознаком АОП 4084 исказује се повећање стања на рачуну 
305 у претходној години по свим основима, изузев по основу исправке 
материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика. 
 
  Под ознаком АОП 4108 исказује се повећање стања на рачунима 
306 и 307 у претходној години по свим основима, изузев по основу 
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исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених 
политика. 
 
  Под ознаком АОП 4133 исказује се повећање стања на групи 
рачуна 32 – Ревалоризационе резерве и нереализовани добици, у 
претходној години по свим основима, изузев по основу исправке 
материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика. 
 
  Под ознаком АОП 4160 исказује се повећање стања на групи 
рачуна 34 – Нераспоређени добитак, осим рачуна 342, у претходној 
години по свим основима, изузев по основу исправке материјално 
значајних грешака и промене рачуноводствених политика. 
 
  Под ознаком АОП 4191 исказује се укупно повећање стања на 
позитивним рачунима капитала (колоне од 2 до 8) у претходној години по 
свим основима, изузев по основу исправке материјално значајних 
грешака и промене рачуноводствених политика. 
 
  Под ознаком АОП 4220 исказује се повећање стања на групи 
рачуна 35 – Губитак (до висине капитала), осим рачуна 352, у претходној 
години по свим основима, изузев по основу исправке материјално 
значајних грешака и промене рачуноводствених политика. 
 
  Под ознаком АОП 4245 исказује се повећање стања на рачунима 
037 и 237 у претходној години по свим основима, изузев по основу 
исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених 
политика. 
 
  Под ознаком АОП 4270 исказује се повећање стања на рачунима 
групе 33 – Нереализовани губици,у претходној години по свим основима, 
изузев по основу исправке материјално значајних грешака и промене 
рачуноводствених политика. 
 
  Под ознаком АОП 4297 исказује се укупно повећање стања 
одбитних ставки капитала (колоне 10, 11 и 12) у претходној години по 
свим основима, изузев по основу исправке материјално значајних 
грешака и промене рачуноводствених политика. 
 
  Под ознаком АОП 4330 исказује се повећање стања на рачунима 
групе 35 – Губитак (преко висине капитала), осим рачуна 352, у 
претходној години – по свим основима, изузев по основу исправке 
материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика. 

 
 40. У редном броју 20, под ознаком АОП 4012 исказује се смањење 
стања на рачунима основног капитала (група рачуна 30 – Основни и 
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остали капитал и резерве, осим рачуна 305, 306, 307 и 309) у претходној 
години по свим основима, изузев по основу исправке материјално 
значајних грешака и промене рачуноводствених политика. 
 
  Под ознаком АОП 4037 исказује се смањење стања на рачуну 309 
у претходној години по свим основима, изузев по основу исправке 
материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика. 
 
  Под ознаком АОП 4061 исказује се смањење стања на групи 
рачуна 31 – Неуплаћени уписани капитал, у претходној години по свим 
основима, изузев по основу исправке материјално значајних грешака и 
промене рачуноводствених политика. 
 
  Под ознаком АОП 4085 исказује се смањење стања на рачуну 305 
у претходној години по свим основима, изузев по основу исправке 
материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика. 
 

  Под ознаком АОП 4109 исказује се смањење стања на рачунима 
306 и 307 у претходној години по свим основима, изузев по основу 
исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених 
политика. 
 

  Под ознаком АОП 4134 исказује се смањење стања на групи 
рачуна 32 – Ревалоризационе резерве, и нереализовани добици, у 
претходној години по свим основима, изузев по основу исправке 
материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика. 
 
  Под ознаком АОП 4161 исказује се смањење стања на групи 
рачуна 34 – Нераспоређени добитак, осим рачуна 342, у претходној 
години по свим основима, изузев по основу исправке материјално 
значајних грешака и промене рачуноводствених политика.  
 

  Под ознаком АОП 4192 исказује се укупно смањење стања на 
позитивним рачунима капитала (колоне од 2 до 8) у претходној години по 
свим основима, изузев повећања по основу исправке материјално 
значајних грешака и промене рачуноводствених политика. 
 

  Под ознаком АОП 4221 исказује се смањење стања на групи 
рачуна 35 – Губитак (до висине капитала), осим рачуна 352, у претходној 
години по свим основима, изузев по основу исправке материјално 
значајних грешака и промене рачуноводствених политика. 
 

  Под ознаком АОП 4246 исказује се смањење стања на рачунима 
037 и 237 у претходној години по свим основима, изузев по основу 
исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених 
политика. 
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  Под ознаком АОП 4271 исказује се смањење стања на рачунима 
групе 33 – Нереализовани губици,у претходној години по свим основима, 
изузев по основу исправке материјално значајних грешака и промене 
рачуноводствених политика. 
 

  Под ознаком АОП 4298 исказује се укупно смањење стања 
одбитних ставки капитала (колоне 10, 11 и 12) у претходној години по 
свим основима, изузев по основу исправке материјално значајних 
грешака и промене рачуноводствених политика. 
 
  Под ознаком АОП 4331 исказује се смањење стања на рачунима 
групе 35 – Губитак (преко висине капитала), осим рачуна 352, у 
претходној години по свим основима, изузев по основу исправке 
материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика. 

 
 41. У редном броју 21, под ознаком АОП 4013 исказује се стање на 
рачунима основног капитала (група рачуна 30 – Основни и остали 
капитал и резерве, осим рачуна 305, 306, 307 и 309) на дан 31. децембра 
претходне године. 
 
  Под ознаком АОП 4038 исказује се стање на рачуну 309 на дан 
31. децембра претходне године. 
 
  Под ознаком АОП 4062 исказује се стање на групи рачуна 31 – 
Неуплаћени уписани капитал, на дан 31. децембра претходне године. 
 
  Под ознаком АОП 4086 исказује се стање на рачуну 305 на дан 
31. децембра претходне године. 
 
  Под ознаком АОП 4110 исказује се стање на рачунима 306 и 307 
на дан 31. децембра претходне године. 
 
  Под ознаком АОП 4135 исказује се стање на групи рачуна 32 – 
Ревалоризационе резерве и нереализовани добици, на дан 31. 
децембра претходне године. 
 
  Под ознаком АОП 4162 исказује се стање на групи рачуна 34 – 
Нераспоређени добитак, осим рачуна 342, на дан 31. децембра 
претходне године. 
 
  Под ознаком АОП 4193 исказује се укупно стање на позитивним 
рачунима капитала (колоне од 2 до 8) на дан 31. децембра претходне 
године. 
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  Под ознаком АОП 4222 исказује се стање на групи рачуна 35 – 
Губитак (до висине капитала), осим рачуна 352, на дан 31. децембра 
претходне године. 
 
  Под ознаком АОП 4247 исказује се стање на рачунима 037 и 237 
на дан 31. децембра претходне године. 
 
  Под ознаком АОП 4272 исказује се стање на рачунима групе 33 – 
Нереализовани губици,на дан 31. децембра претходне године. 
 
  Под ознаком АОП 4299 исказује се укупно стање одбитних ставки 
капитала (колоне 10, 11 и 12) на дан 31. децембра претходне године. 
 
  Под ознаком АОП 4317 исказује се укупно стање капитала на дан 
31. децембра претходне године. 
 
  Под ознаком АОП 4332 исказује се стање на рачунима групе 35 – 
Губитак (преко висине капитала), осим рачуна 352, на дан 31. децембра 
претходне године. 

 
 42. У редном броју 22, под ознаком АОП 4014 исказује се стање на 
рачунима основног капитала (група рачуна 30 – Основни и остали 
капитал и резерве, осим рачуна 305, 306, 307 и 309) на дан 1. јануара 
текуће године. 
 
  Под ознаком АОП 4039 исказује се стање на рачуну 309 на дан 1. 
јануара текуће године. 
 
  Под ознаком АОП 4063 исказује се стање на групи рачуна 31 – 
Неуплаћени уписани капитал, на дан 1. јануара текуће године. 
 
  Под ознаком АОП 4087 исказује се стање на рачуну 305 на дан 1. 
јануара текуће године. 
 
  Под ознаком АОП 4111 исказује се стање на рачунима 306 и 307 
на дан 1. јануара текуће године. 
 
  Под ознаком АОП 4136 исказује се стање на групи рачуна 32 – 
Ревалоризационе резерве и нереализовани добици, на дан 1. јануара 
текуће године. 
 
  Под ознаком АОП 4163 исказује се стање на групи рачуна 34 – 
Нераспоређени добитак, осим рачуна 342, на дан 1. јануара текуће 
године. 
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  Под ознаком АОП 4194 исказује се укупно стање на позитивним 
рачунима капитала (колоне од 2 до 8) на дан 1. јануара текуће године. 
 
  Под ознаком АОП 4223 исказује се стање на групи рачуна 35 – 
Губитак (до висине капитала), осим рачуна 352, на дан 1. јануара текуће 
године. 
 
  Под ознаком АОП 4248 исказује се стање на рачунима 037 и 237 
на дан 1. јануара текуће године. 
 
  Под ознаком АОП 4273 исказује се стање на рачунима групе 33 – 
Нереализовани губици,на дан 1. јануара текуће године. 
 
  Под ознаком АОП 4300 исказује се укупно стање одбитних ставки 
капитала (колоне 10, 11 и 12) на дан 1. јануара текуће године. 
 
  Под ознаком АОП 4318 исказује се укупно стање капитала на дан 
1. јануара текуће године. 
 
  Под ознаком АОП 4333 исказује се стање на рачунима групе 35 – 
Губитак (преко висине капитала), осим рачуна 352, на дан 1. јануара 
текуће године. 

 
 43. У редном броју 23, под ознаком АОП 4015 исказује се повећање 
стања на рачунима основног капитала (група рачуна 30 – Основни и 
остали капитал и резерве, осим рачуна 305, 306, 307 и 309) по основу 
исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених 
политика која је извршена у текућој години. 
 
  Под ознаком АОП 4040 исказује се повећање стања на рачуну 
309 по основу исправке материјално значајних грешака и промене 
рачуноводствених политика која је извршена у текућој години. 
 
  Под ознаком АОП 4064 исказује се повећање стања на групи 
рачуна 31 – Неуплаћени уписани капитал, по основу исправке 
материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика 
која је извршена у текућој години. 
 
  Под ознаком АОП 4088 исказује се повећање стања на рачуну 
305 по основу исправке материјално значајних грешака и промене 
рачуноводствених политика која је извршена у текућој години. 
 

  Под ознаком АОП 4112 исказује се повећање стања на рачунима 
306 и 307 по основу исправке материјално значајних грешака и промене 
рачуноводствених политика која је извршена у текућој години. 
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  Под ознаком АОП 4137 исказује се повећање стања на групи 
рачуна 32 – Ревалоризационе резерве и нереализовани добици, по 
основу исправке материјално значајних грешака и промене 
рачуноводствених политика која је извршена у текућој години. 
 

  Под ознаком АОП 4164 исказује се повећање стања на групи 
рачуна 34 – Нераспоређени добитак, осим рачуна 342, по основу 
исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених 
политика која је извршена у текућој години. 
 
  Под ознаком АОП 4195 исказује се укупно повећање стања на 
позитивним рачунима капитала (колоне од 2 до 8) по основу исправке 
материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика 
која је извршена у текућој години. 
 
  Под ознаком АОП 4224 исказује се повећање стања на групи 
рачуна 35 – Губитак (до висине капитала), осим рачуна 352, по основу 
исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених 
политика која је извршена у текућој години. 
 
  Под ознаком АОП 4249 исказује се повећање стања на рачунима 
037 и 237 по основу исправке материјално значајних грешака и промене 
рачуноводствених политика која је извршена у текућој години. 
 
  Под ознаком АОП 4274 исказује се повећање стања на рачунима 
групе 33 – Нереализовани губици,по основу исправке материјално 
значајних грешака и промене рачуноводствених политика која је 
извршена у текућој години. 
 
  Под ознаком АОП 4301 исказује се укупно повећање стања 
одбитних ставки капитала (колоне 10, 11 и 12) по основу исправке 
материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика 
која је извршена у текућој години. 
 
  Под ознаком АОП 4334 исказује се повећање стања на рачунима 
групе 35 – Губитак (преко висине капитала), осим рачуна 352, по основу 
исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених 
политика која је извршена у текућој години. 

 
 44. У редном броју 24, под ознаком АОП 4016 исказује се смањење 
стања на рачунима основног капитала (група рачуна 30 – Основни и 
остали капитал и резерве, осим рачуна 305, 306, 307 и 309) по основу 
исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених 
политика која је извршена у текућој години. 
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  Под ознаком АОП 4041 исказује се смањење стања на рачуну 309 
по основу исправке материјално значајних грешака и промене 
рачуноводствених политика која је извршена у текућој години. 
 
  Под ознаком АОП 4065 исказује се смањење стања на групи 
рачуна 31 – Неуплаћени уписани капитал, по основу исправке 
материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика 
која је извршена у текућој години. 
 
  Под ознаком АОП 4089 исказује се смањење стања на рачуну 305 
по основу исправке материјално значајних грешака и промене 
рачуноводствених политика која је извршена у текућој години. 
 
  Под ознаком АОП 4113 исказује се смањење стања на рачунима 
306 и 307 по основу исправке материјално значајних грешака и промене 
рачуноводствених политика која је извршена у текућој години. 
 
 Под ознаком АОП 4138 исказује се смањење стања на групи рачуна 
32 – Ревалоризационе резерве и нереализовани добици, по основу 
исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених 
политика која је извршена у текућој години. 
 
  Под ознаком АОП 4165 исказује се смањење стања на групи 
рачуна 34 – Нераспоређени добитак, осим рачуна 342, по основу 
исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених 
политика која је извршена у текућој години. 
 
  Под ознаком АОП 4196 исказује се укупно смањење стања на 
позитивним рачунима капитала (колоне од 2 до 8) по основу исправке 
материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика 
која је извршена у текућој години. 
 
  Под ознаком АОП 4225 исказује се смањење стања на групи 
рачуна 35 – Губитак (до висине капитала), осим рачуна 352, по основу 
исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених 
политика која је извршена у текућој години. 
 
  Под ознаком АОП 4250 исказује се смањење стања на рачунима 
037 и 237 по основу исправке материјално значајних грешака и промене 
рачуноводствених политика која је извршена у текућој години. 
 

  Под ознаком АОП 4275 исказује се смањење стања на рачунима 
групе 33 – Нереализовани губици,по основу исправке материјално 
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значајних грешака и промене рачуноводствених политика која је 
извршена у текућој години. 
 
  Под ознаком АОП 4302 исказује се укупно смањење стања 
одбитних ставки капитала (колоне 10, 11 и 12) по основу исправке 
материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика 
која је извршена у текућој години. 
 

  Под ознаком АОП 4335 исказује се смањење стања на рачунима 
групе 35 – Губитак (преко висине капитала), осим рачуна 352, по основу 
исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених 
политика која је извршена у текућој години. 

 

 45. У редном броју 25, под ознаком АОП 4017 исказује се кориговано 
почетно стање на рачунима основног капитала (група рачуна 30 – 
Основни и остали капитал и резерве, осим рачуна 305, 306, 307 и 309) 
на дан 1. јануара текуће године. 
 
  Под ознаком АОП 4042 исказује се кориговано почетно стање на 
рачуну 309 на дан 1. јануара текуће године. 
 
  Под ознаком АОП 4066 исказује се кориговано почетно стање на 
групи рачуна 31 – Неуплаћени уписани капитал, на дан 1. јануара текуће 
године. 
 
  Под ознаком АОП 4090 исказује се кориговано почетно стање на 
рачуну 305 на дан 1. јануара текуће године. 
 
  Под ознаком АОП 4114 исказује се кориговано почетно стање на 
рачунима 306 и 307 на дан 1. јануара текуће године. 
 
  Под ознаком АОП 4139 исказује се кориговано почетно стање на 
групи рачуна 32 – Ревалоризационе резерве и нереализовани добици, 
на дан 1. јануара текуће године. 
 
  Под ознаком АОП 4166 исказује се кориговано почетно стање на 
групи рачуна 34 – Нераспоређени добитак, осим рачуна 342, на дан 1. 
јануара текуће године. 
 
  Под ознаком АОП 4197 исказује се кориговано почетно укупно 
стање на позитивним рачунима капитала (колоне од 2 до 8) на дан 1. 
јануара текуће године. 
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  Под ознаком АОП 4226 исказује се кориговано почетно стање на 
групи рачуна 35 – Губитак (до висине капитала), осим рачуна 352, на дан 
1. јануара текуће године. 
 
  Под ознаком АОП 4251 исказује се кориговано почетно стање на 
рачунима 037 и 237 на дан 1. јануара текуће године. 
 
  Под ознаком АОП 4276 исказује се кориговано почетно стање на 
рачунима групе 33 – Нереализовани губици,на дан 1. јануара текуће 
године. 
 
  Под ознаком АОП 4303 исказује се кориговано почетно укупно 
стање одбитних ставки капитала (колоне 10, 11 и 12) на дан 1. јануара 
текуће године. 
 
  Под ознаком АОП 4319 исказује се укупно кориговано почетно 
стање капитала на дан 1. јануара текуће године. 
 
  Под ознаком АОП 4336 исказује се кориговано почетно стање на 
рачунима групе 35 – Губитак (преко висине капитала), осим рачуна 352, 
на дан 1. јануара текуће године. 

 
 46. У редном броју 26, под ознаком АОП 4018 исказује се повећање 
на рачунима основног капитала (група рачуна 30 – Основни и остали 
капитал и резерве, осим рачуна 305, 306, 307 и 309) по основу емисије 
нових акција у текућој години. 
 
  Под ознаком АОП 4067 исказује се повећање на групи рачуна 31 – 
Неуплаћени уписани капитал, по основу емисије нових акција у текућој 
години. 
 
  Под ознаком АОП 4091 исказује се повећање на рачуну 305 по 
основу емисије нових акција у текућој години. 
 
  Под ознаком АОП 4198 исказује се укупно повећање на 
позитивним рачунима капитала (колоне од 2 до 8) по основу емисије 
нових акција у текућој години. 
 
 47. У редном броју 27, под ознаком АОП 4140 исказује се повећање 
на групи рачуна 32 – Ревалоризационе резерве и нереализовани 
добици, по основу извршених ревалоризација и позитивних компоненти 
осталог резултата у текућој години. 
 
  Под ознаком АОП 4199 исказује се укупно повећање на 
позитивним рачунима капитала (колоне од 2 до 8) по основу извршених 
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ревалоризација и позитивних компоненти осталог резултата у текућој 
години. 

 
 48. У редном броју 28, под ознаком АОП 4141 исказује се смањење 
на групи рачуна 32 – Ревалоризационе резерве и нереализовани 
добици, по основу извршених ревалоризација у текућој години. 
 
  Под ознаком АОП 4200 исказује се укупно смањење на 
позитивним рачунима капитала (колоне од 2 до 8) по основу извршених 
ревалоризација у текућој години. 

 
 49. У редном броју 29, под ознаком АОП 4277 исказује се повећање 
на рачунима групе 33 – Нереализовани губици, по основу негативних 
компоненти осталог резултата, у текућој години. 
 
  Под ознаком АОП 4304 исказује се укупно повећање одбитних 
ставки капитала (колоне 10, 11 и 12) по основу негативних компоненти 
осталог резултата, у текућој години. 

 
 50. У редном броју 30, под ознаком АОП 4019 исказује се повећање 
на рачунима основног капитала (група рачуна 30 – Основни и остали 
капитал и резерве, осим рачуна 305, 306, 307 и 309) по основу 
расподеле нето добитка текућег периода. 
 
  Под ознаком АОП 4043 исказује се повећање на рачуну 309 по 
основу расподеле нето добитка текућег периода. 
 
  Под ознаком АОП 4115 исказује се повећање на рачунима 306 и 
307 по основу расподеле нето добитка текућег периода. 
 
  Под ознаком АОП 4167 исказује се повећање на групи рачуна 34 – 
Нераспоређени добитак, осим рачуна 342, по основу нерасподељеног 
нето добитка текућег периода. 
 
  Под ознаком АОП 4201 исказује се укупно повећање на 
позитивним рачунима капитала (колоне од 2 до 8) по основу оствареног 
нето добитка текућег периода. 

 
 51. У редном броју 31, под ознаком АОП 4227 исказује се повећање 
на групи рачуна 35 – Губитак (до висине капитала), осим рачуна 352, по 
основу оствареног губитка текућег периода. 
 
  Под ознаком АОП 4305 исказује се укупно повећање одбитних 
ставки капитала (колоне 10, 11 и 12) по основу оствареног губитка 
текућег периода. 
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  Под ознаком АОП 4337 исказује се повећање на рачунима групе 
35 – Губитак (преко висине капитала), осим рачуна 352, по основу 
оствареног губитка текућег периода. 

 
 52. У редном броју 32, под ознаком АОП 4252 исказује се повећање 
на рачунима 037 и 237 по основу умањења капитала стицањем 
сопствених акција у текућој години. 
 
  Под ознаком АОП 4306 исказује се укупно повећање одбитних 
ставки капитала (колоне 10, 11 и 12) по основу стицања сопствених 
акција у текућој години. 

 
 53. У редном броју 33, под ознаком АОП 4253 исказује се смањење 
на рачунима 037 и 237 по основу повећања капитала продајом/отуђењем 
сопствених акција у текућој години. 
 
  Под ознаком АОП 4307 исказује се укупно смањење одбитних 
ставки капитала (колоне 10, 11 и 12) по основу продаје/отуђења 
сопствених акција у текућој години. 

 
 54. У редном броју 34, под ознаком АОП 4020 исказује се повећање 
стања на рачунима основног капитала (група рачуна 30 – Основни и 
остали капитал и резерве, осим рачуна 305, 306, 307 и 309) по основу 
преноса с другог облика капитала у текућој години. 
 
  Под ознаком АОП 4044 исказује се повећање стања на рачуну 
309 по основу преноса с другог облика капитала у текућој години. 
 
  Под ознаком АОП 4068 исказује се повећање стања на групи 
рачуна 31 – Неуплаћени уписани капитал, по основу преноса с другог 
облика капитала у текућој години. 
 
  Под ознаком АОП 4092 исказује се повећање стања на рачуну 
305 по основу преноса с другог облика капитала у текућој години. 
 
  Под ознаком АОП 4116 исказује се повећање стања на рачунима 
306 и 307 по основу преноса с другог облика капитала у текућој години. 
 
  Под ознаком АОП 4142 исказује се повећање стања на групи 
рачуна 32 – Ревалоризационе резерве и нереализовани добици, по 
основу преноса с другог облика капитала у текућој години. 
 



 

 

38 

 

  Под ознаком АОП 4168 исказује се повећање стања на групи 
рачуна 34 – Нераспоређени добитак, осим рачуна 342, по основу 
преноса с другог облика капитала у текућој години. 
 
  Под ознаком АОП 4202 исказује се укупно повећање стања на 
позитивним рачунима капитала (колоне од 2 до 8) по основу преноса с 
другог облика капитала у текућој години. 
 
  Под ознаком АОП 4228 исказује се повећање стања на групи 
рачуна 35 – Губитак (до висине капитала), осим рачуна 352, по основу 
преноса с другог облика капитала у текућој години. 
 
  Под ознаком АОП 4254 исказује се повећање стања на рачунима 
037 и 237 по основу преноса с другог облика капитала у текућој години. 
 
  Под ознаком АОП 4278 исказује се повећање стања на рачунима 
групе 33 – Нереализовани губици,по основу преноса с другог облика 
капитала у текућој години. 
 
  Под ознаком АОП 4308 исказује се укупно повећање стања 
одбитних ставки капитала (колоне 10, 11 и 12) по основу преноса с 
другог облика капитала у текућој години. 
 
  Под ознаком АОП 4338 исказује се повећање стања на рачунима 
групе 35 – Губитак (преко висине капитала), осим рачуна 352, по основу 
преноса с другог облика капитала у текућој години. 

 
 55. У редном броју 35, под ознаком АОП 4021 исказује се смањење 
стања на рачунима основног капитала (група рачуна 30 – Основни и 
остали капитал и резерве, осим рачуна 305, 306, 307 и 309) по основу 
преноса на други облик капитала у текућој години. 
 
  Под ознаком АОП 4045 исказује се смањење стања на рачуну 309 
по основу преноса на други облик капитала у текућој години. 
 
  Под ознаком АОП 4069 исказује се смањење стања на групи 
рачуна 31 – Неуплаћени уписани капитал, по основу преноса на други 
облик капитала у текућој години. 
 
  Под ознаком АОП 4093 исказује се смањење стања на рачуну 305 
по основу преноса на други облик капитала у текућој години. 
 
  Под ознаком АОП 4117 исказује се смањење стања на рачунима 
306 и 307 по основу преноса на други облик капитала у текућој години. 
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  Под ознаком АОП 4143 исказује се смањење стања на групи 
рачуна 32 – Ревалоризационе резерве и нереализовани добици, по 
основу преноса на други облик капитала у текућој години. 
 
  Под ознаком АОП 4169 исказује се смањење стања на групи 
рачуна 34 – Нераспоређени добитак, осим рачуна 342, по основу 
преноса на други облик капитала у текућој години. 
 
  Под ознаком АОП 4203 исказује се укупно смањење стања на 
позитивним рачунима капитала (колоне од 2 до 8) по основу преноса на 
други облик капитала у текућој години. 
 
  Под ознаком АОП 4229 исказује се смањење стања на групи 
рачуна 35 – Губитак (до висине капитала), осим рачуна 352, по основу 
преноса на други облик капитала у текућој години. 
 
 Под ознаком АОП 4255 исказује се смањење стања на рачунима 037 
и 237 по основу преноса на други облик капитала у текућој години. 
 
  Под ознаком АОП 4279 исказује се смањење стања на рачунима 
групе 33 – Нереализовани губици,по основу преноса на други облик 
капитала у текућој години. 
 
  Под ознаком АОП 4309 исказује се укупно смањење стања 
одбитних ставки капитала (колоне 10, 11 и 12) по основу преноса на 
други облик капитала у текућој години. 
 
  Под ознаком АОП 4339 исказује се смањење стања на рачунима 
групе 35 – Губитак (преко висине капитала), осим рачуна 352, по основу 
преноса на други облик капитала у текућој години. 

 
 56. У редном броју 36, под ознаком АОП 4170 исказује се смањење 
на групи рачуна 34 – Нераспоређени добитак, осим рачуна 342, по 
основу расподеле дивиденде из оствареног нето добитка текућег 
периода. 
 
  Под ознаком АОП 4204 исказује се укупно смањење на 
позитивним рачунима капитала (колоне од 2 до 8) по основу расподеле 
дивиденде из оствареног нето добитка текућег периода. 

 
 

 57. У редном броју 37, под ознаком АОП 4171 исказује се смањење 
на групи рачуна 34 – Нераспоређени добитак, осим рачуна 342, по 
основу обавеза према запосленима из оствареног нето добитка текућег 
периода. 
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  Под ознаком АОП 4205 исказује се укупно смањење на 
позитивним рачунима капитала (колоне од 2 до 8) по основу обавеза 
према запосленима из оствареног нето добитка текућег периода. 

 

 58. У редном броју 38, под ознаком АОП 4022 исказује се повећање 
стања на рачунима основног капитала (група рачуна 30 – Основни и 
остали капитал и резерве, осим рачуна 305, 306, 307 и 309) по осталим 
основима у текућој години. 
 

  Под ознаком АОП 4046 исказује се повећање стања на рачуну 
309 по осталим основима у текућој години. 
 

  Под ознаком АОП 4070 исказује се повећање стања на групи 
рачуна 31 – Неуплаћени уписани капитал, по осталим основима у текућој 
години. 
 

  Под ознаком АОП 4094 исказује се повећање стања на рачуну 
305 по осталим основима у текућој години. 
 

  Под ознаком АОП 4118 исказује се повећање стања на рачунима 
306 и 307 по осталим основима у текућој години. 
 

  Под ознаком АОП 4144 исказује се повећање стања на групи 
рачуна 32 – Ревалоризационе резерве и нереализовани добици, по 
осталим основима у текућој години. 
 

  Под ознаком АОП 4172 исказује се повећање стања на групи 
рачуна 34 – Нераспоређени добитак, осим рачуна 352, по осталим 
основима у текућој години. 
 

  Под ознаком АОП 4206 исказује се укупно повећање стања на 
позитивним рачунима капитала (колоне од 2 до 8) по осталим основима 
у текућој години. 
 

  Под ознаком АОП 4230 исказује се повећање стања на групи 
рачуна 35 – Губитак (до висине капитала), осим рачуна 352, по осталим 
основима у текућој години. 
 

  Под ознаком АОП 4256 исказује се повећање стања на рачунима 
037 и 237 по осталим основима у текућој години. 
 
  Под ознаком АОП 4280 исказује се повећање стања на рачунима 
групе 33 – Нереализовани губици,по осталим основима у текућој години. 
 

  Под ознаком АОП 4310 исказује се укупно повећање стања 
одбитних ставки капитала (колоне 10, 11 и 12) по осталим основима у 
текућој години. 
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  Под ознаком АОП 4340 исказује се повећање стања на рачунима 
групе 35 – Губитак (преко висине капитала), осим рачуна 352, по 
осталим основима у текућој години. 

 
 59. У редном броју 39, под ознаком АОП 4023 исказује се смањење 
стања на рачунима основног капитала (група рачуна 30 – Основни и 
остали капитал и резерве, осим рачуна 305, 306, 307 и 309) по осталим 
основима у текућој години. 
 
  Под ознаком АОП 4047 исказује се смањење стања на рачуну 309 
по осталим основима у текућој години. 
 
  Под ознаком АОП 4071 исказује се смањење стања на групи 
рачуна 31 – Неуплаћени уписани капитал, по осталим основима у текућој 
години. 
 
  Под ознаком АОП 4095 исказује се смањење стања на рачуну 305 
по осталим основима у текућој години. 
 
  Под ознаком АОП 4119 исказује се смањење стања на рачунима 
306 и 307 по осталим основима у текућој години. 
 
  Под ознаком АОП 4145 исказује се смањење стања на групи 
рачуна 32 – Ревалоризационе резерве и нереализовани добици, по 
осталим основима у текућој години. 
 
  Под ознаком АОП 4173 исказује се смањење стања на групи 
рачуна 34 – Нераспоређени добитак, осим рачуна 342, по осталим 
основима у текућој години. 
 
  Под ознаком АОП 4207 исказује се укупно смањење стања на 
позитивним рачунима капитала (колоне од 2 до 8) по осталим основима 
у текућој години. 
 

  Под ознаком АОП 4231 исказује се смањење стања на групи 
рачуна 35 – Губитак (до висине капитала), осим рачуна 352, по осталим 
основима у текућој години. 
 

  Под ознаком АОП 4257 исказује се смањење стања на рачунима 
037 и 237 по осталим основима у текућој години. 
 

  Под ознаком АОП 4281 исказује се смањење стања на рачунима 
групе 33 – Нереализовани губици,по осталим основима у текућој години. 
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  Под ознаком АОП 4311 исказује се укупно смањење стања 
одбитних ставки капитала (колоне 10, 11 и 12) по осталим основима у 
текућој години. 
 

  Под ознаком АОП 4341 исказује се смањење стања на рачунима 
групе 35 – Губитак (преко висине капитала), осим рачуна 352, по 
осталим основима у текућој години. 

 
 

 60. У редном броју 40, под ознаком АОП 4024 исказује се повећање 
стања на рачунима основног капитала (група рачуна 30 – Основни и 
остали капитал и резерве, осим рачуна 305, 306, 307 и 309) у текућој 
години по свим основима, изузев по основу исправке материјално 
значајних грешака и промене рачуноводствених политика. 
 
  Под ознаком АОП 4048 исказује се повећање стања на рачуну 
309 у текућој години по свим основима, изузев по основу исправке 
материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика. 
 
  Под ознаком АОП 4072 исказује се повећање стања на групи 
рачуна 31 – Неуплаћени уписани капитал, у текућој години по свим 
основима, изузев по основу исправке материјално значајних грешака и 
промене рачуноводствених политика. 
 
  Под ознаком АОП 4096 исказује се повећање стања на рачуну 
305 у текућој години по свим основима, изузев по основу исправке 
материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика. 
 
  Под ознаком АОП 4120 исказује се повећање стања на рачунима 
306 и 307 у текућој години по свим основима, изузев по основу исправке 
материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика. 
 
  Под ознаком АОП 4146 исказује се повећање стања на групи 
рачуна 32 – Ревалоризационе резерве и нереализовани добици, у 
текућој години по свим основима, изузев по основу исправке 
материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика. 
 
  Под ознаком АОП 4174 исказује се повећање стања на групи 
рачуна 34 – Нераспоређени добитак, осим рачуна 342, у текућој години 
по свим основима, изузев по основу исправке материјално значајних 
грешака и промене рачуноводствених политика. 
 
  Под ознаком АОП 4208 исказује се укупно повећање стања на 
позитивним рачунима капитала (колоне од 2 до 8) у текућој години по 
свим основима, изузев по основу исправке материјално значајних 
грешака и промене рачуноводствених политика. 
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  Под ознаком АОП 4232 исказује се повећање стања на групи 
рачуна 35 – Губитак (до висине капитала), осим рачуна 352, у текућој 
години по свим основима, изузев по основу исправке материјално 
значајних грешака и промене рачуноводствених политика. 
 
  Под ознаком АОП 4258 исказује се повећање стања на рачунима 
037 и 237 у текућој години по свим основима, изузев по основу исправке 
материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика. 
 
  Под ознаком АОП 4282 исказује се повећање стања на рачунима 
групе 33 – Нереализовани губици,у текућој години по свим основима, 
изузев по основу исправке материјално значајних грешака и промене 
рачуноводствених политика. 
 
  Под ознаком АОП 4312 исказује се укупно повећање стања 
одбитних ставки капитала (колоне 10, 11 и 12) у текућој години по свим 
основима, изузев по основу исправке материјално значајних грешака и 
промене рачуноводствених политика. 
 
  Под ознаком АОП 4342 исказује се повећање стања на рачунима 
групе 35 – Губитак (преко висине капитала), осим рачуна 352, у текућој 
години по свим основима, изузев по основу исправке материјално 
значајних грешака и промене рачуноводствених политика. 

 
 61. У редном броју 41, под ознаком АОП 4025 исказује се смањење 
стања на рачунима основног капитала (група рачуна 30 – Основни и 
остали капитал и резерве, осим рачуна 305, 306, 307 и 309) у текућој 
години по свим основима, изузев по основу исправке материјално 
значајних грешака и промене рачуноводствених политика. 
 
  Под ознаком АОП 4049 исказује се смањење стања на рачуну 309 
у текућој години по свим основима, изузев по основу исправке 
материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика. 
 
  Под ознаком АОП 4073 исказује се смањење стања на групи 
рачуна 31 – Неуплаћени уписани капитал, у текућој години по свим 
основима, изузев по основу исправке материјално значајних грешака и 
промене рачуноводствених политика. 
 
  Под ознаком АОП 4097 исказује се смањење стања на рачуну 305 
у текућој години по свим основима, изузев по основу исправке 
материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика. 
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  Под ознаком АОП 4121 исказује се смањење стања на рачунима 
306 и 307 у текућој години по свим основима, изузев по основу исправке 
материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика. 
 
  Под ознаком АОП 4147 исказује се смањење стања на групи 
рачуна 32 – Ревалоризационе резерве и нереализовани добици, у 
текућој години по свим основима, изузев по основу исправке 
материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика. 
 
  Под ознаком АОП 4175 исказује се смањење стања на групи 
рачуна 34 – Нераспоређени добитак, осим рачуна 342, у текућој години 
по свим основима, изузев по основу исправке материјално значајних 
грешака и промене рачуноводствених политика. 
  
  Под ознаком АОП 4209 исказује се укупно смањење стања на 
позитивним рачунима капитала (колоне од 2 до 8) у текућој години по 
свим основима, изузев повећања по основу исправке материјално 
значајних грешака и промене рачуноводствених политика. 
 
  Под ознаком АОП 4233 исказује се смањење стања на групи 
рачуна 35 – Губитак (до висине капитала), осим рачуна 352, у текућој 
години по свим основима, изузев по основу исправке материјално 
значајних грешака и промене рачуноводствених политика. 
 
  Под ознаком АОП 4259 исказује се смањење стања на рачунима 
037 и 237 у текућој години по свим основима, изузев по основу исправке 
материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика. 
 
  Под ознаком АОП 4283 исказује се смањење стања на рачунима 
групе 33 – Нереализовани губици,у текућој години по свим основима, 
изузев по основу исправке материјално значајних грешака и промене 
рачуноводствених политика. 
 
  Под ознаком АОП 4313 исказује се укупно смањење стања 
одбитних ставки капитала (колоне 10, 11 и 12) у текућој години по свим 
основима, изузев повећања по основу исправке материјално значајних 
грешака и промене рачуноводствених политика. 
 

  Под ознаком АОП 4343 исказује се смањење стања на рачунима 
групе 35 – Губитак (преко висине капитала), осим рачуна 352, у текућој 
години по свим основима, изузев по основу исправке материјално 
значајних грешака и промене рачуноводствених политика. 

 
 

 62. У редном броју 42, под ознаком АОП 4026 исказује се стање на 
рачунима основног капитала (група рачуна 30 – Основни и остали 
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капитал и резерве, осим рачуна 305, 306, 307 и 309) на дан 31. децембра 
текуће године. 
 
  Под ознаком АОП 4050 исказује се стање на рачуну 309 на дан 
31. децембра текуће године. 
 
  Под ознаком АОП 4074 исказује се стање на групи рачуна 31 – 
Неуплаћени уписани капитал, на дан 31. децембра текуће године. 
 
  Под ознаком АОП 4098 исказује се стање на рачуну 305 на дан 
31. децембра текуће године. 
 
  Под ознаком АОП 4122 исказује се стање на рачунима 306 и 307 
на дан 31. децембра текуће године. 
 
  Под ознаком АОП 4148 исказује се стање на групи рачуна 32 – 
Ревалоризационе резерве и нереализовани добици на дан 31. децембра 
текуће године. 
 
  Под ознаком АОП 4176 исказује се стање на групи рачуна 34 – 
Нераспоређени добитак, осим рачуна 342, на дан 31. децембра текуће 
године. 
 
  Под ознаком АОП 4210 исказује се укупно стање на позитивним 
рачунима капитала (колоне од 2 до 8) на дан 31. децембра текуће 
године. 
 
  Под ознаком АОП 4234 исказује се стање на групи рачуна 35 – 
Губитак (до висине капитала), осим рачуна 352, на дан 31. децембра 
текуће године. 
 
  Под ознаком АОП 4260 исказује се стање на рачунима 037 и 237 
на дан 31. децембра текуће године. 
 
  Под ознаком АОП 4284 исказује се стање на рачунима групе 33 – 
Нереализовани губици,на дан 31. децембра текуће године. 
 
  Под ознаком АОП 4314 исказује се укупно стање одбитних ставки 
капитала (колоне 10, 11 и 12) на дан 31. децембра текуће године. 
 
  Под ознаком АОП 4320 исказује се укупно стање капитала на дан 
31. децембра текуће године. 
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  Под ознаком АОП 4344 исказује се стање на рачунима групе 35 – 
Губитак (преко висине капитала), осим рачуна 352, на дан 31. децембра 
текуће године. 
 
 

VII. САДРЖАЈ НАПОМЕНА УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 

 
Опште информације 

 

 63. Напомене уз финансијске извештаје садрже описе или детаљније 
рашчлањивање износа приказаних у Билансу стања, Билансу успеха, 
Извештају о осталом резултату, Извештају о токовима готовине и 
Извештају о променама на капиталу, као и додатне информације које 
нису приказане у финансијским извештајима, а у складу са захтевима 
појединачних МРС, односно МСФИ у вези са обелодањивањем. 
 
  Напомене уз финансијске извештаје садрже и следеће податке: 
 
  – опште податке о друштву; 
  – информацију о усаглашености финансијских извештаја с 
националним прописима и МРС/МСФИ;  
  – преглед значајних рачуноводствених политика; 
  – анализу појединачних позиција из образаца финансијских 
извештаја; 
  – налазе екстерне контроле у вези с појединачним позицијама. 
 
  Опште податке о друштву из става 2, алинеја прва, ове тачке 
чине назив, седиште, правна форма, врсте послова осигурања, 
организација пословања, посредници и заступници, акционари, назив 
матичног правног лица и његовог крајњег власника, као и податак о 
просечном броју запослених на крају текуће и претходне године (цео 
број на основу стања на крају сваког месеца) и о њиховој 
квалификационој структури. 
 
  Друштво даје информацију о усаглашености финансијских 
извештаја с националним прописима и МРС/МСФИ из става 2, алинеја 
друга, ове тачке, и то посебно разлоге због којих је дошло до 
евентуалних одступања, као и оцену њихових ефеката на имовину, 
обавезе и пословни резултат друштва. 
 
  У оквиру прегледа значајних рачуноводствених политика из става 
2, алинеја трећа, ове тачке, друштво обелодањује основу која је 
примењена за вредновање позиција при састављању финансијских 
извештаја и остале рачуноводствене политике које су одабране и 
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примењене на значајне пословне промене и догађаје у току обрачунског 
периода. 
 
  Анализа појединачних позиција из образаца финансијских 
извештаја из става 2, алинеја четврта, ове тачке обухвата додатне 
информације о тим позицијама. У оквиру анализе из овог става, друштво 
даје информације о корекцији почетног стања по основу грешке, 
променама рачуноводствених политика, догађајима после извештајног 
периода, неусаглашеним потраживањима и обавезама, трансакцијама с 
повезаним лицима, заради по акцији и исплаћеним дивидендама, те 
структури и вредности ванбилансних позиција, као и остале 
информације за које процени да су значајне. 

 
  Друштво обелодањује и налазе екстерне контроле из става 2, 
алинеја пета, ове тачке, у вези с појединачним значајним позицијама. 
 
  У оквиру напомена уз финансијске извештаје, друштво приказује 
и валутну усклађеност имовине са обавезама, у складу с критеријумом 
утврђеним Законом о осигурању, а која се утврђује за имовину 
прибављену средствима техничких резерви и за средства техничких 
резерви. 
 
  Друштво за осигурање које има дозволу за обављање појединих 
или свих врста животних осигурања и појединих или свих врста 
неживотних осигурања дужно је да у оквиру напомена уз финансијске 
извештаје искаже, одвојено за животна и одвојено за неживотна 
осигурања, следеће ставке: 
 
  – имовину која служи или може служити за измирење обавеза 
по основу осигурања и припадајући капитал и обавезе; 
  – средства осигурања, односно процењену испуњеност услова 
који се односе на адекватност капитала;  
  – опште и заједничке приходе и расходе у пословању, 
разграничене према изабраном критеријуму утврђеном правилником 
друштва којим се уређује рачуноводство; 
  – друге податке значајне за доказивање испуњености обавезе 
разграничења и одвојеног управљања имовином која служи или може 
служити за измирење обавеза по основу осигурања, припадајућим 
капиталом и обавезама, по групама послова осигурања. 
 
  У напоменама уз финансијске извештаје као редни бројеви 
користе се арапски бројеви, према редоследу приказивања података у 
финансијском извештају. 
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Додатна приказивања и обелодањивања 

 
 64. Додатна приказивања и обелодањивања садрже: 
 

  – додатне информације које се односе на позиције приказане у 
финансијском извештају, према редоследу образаца финансијских 
извештаја и позиција у тим обрасцима; 
  – додатна обелодањивања која захтевају МРС, односно МСФИ 
(приказани по редоследу МРС, односно МСФИ). 
 
 

VIII. ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
 

 
 65. Одредбе ове одлуке први пут се примењују на финансијске 
извештаје који се састављају на дан 31. децембра 2014. године. 
 
  При изради извештаја из става 1. ове тачке, друштво у образац 
Биланс стања обавезно уноси податке о почетном стању преходне 
године. 
 
 66. Даном ступања на снагу ове одлуке, престаје да важи Правилник 
о садржају и форми образаца финансијских извештаја друштва за 
осигурање („Службени гласник РС“, бр. 3/2009, 7/2009 и 5/2010). 
 
 67. Ова одлука објављује се у „Службеном гласнику РС“ и ступа на 
снагу 31. децембра 2014. године. 
 
 
О. бр. 31 Г у в е р н е р 
9. децембра 2014. године Народне банке Србије 
Б е о г р а д  
 др Јоргованка Табаковић, с.р. 
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Прилог 1 

Попуњава друштво за осигурање 

                

  

          

  

                  

Матични број Шифра делатности ПИБ 

 
Назив: 
  

Седиште: 
   

 
 

БИЛАНС СТАЊА  
на дан ________________ 20___. године 

 
(у хиљадама динара) 

Група рачуна, 
рачун Позиција АОП 

Н
а
п

о
м

е
н

а
  

б
р

о
ј 

Износ 

Текућа  
година 

Претходна година 

Крајње 
стање 

_______ 

Почетно 
стање 

_______ 

1 2 3 4 5 6 7 

       А  К  Т  И  В  А       

00 А. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ 0001     

  Б. СТАЛНА ИМОВИНА 
  (0003 + 0004 + 0005 + 0006 + 0009 + 0010 + 0021 + 0022) 0002        

01, осим 012, 013 и 
дела 019  

I. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА (ИМОВИНА) 0003           

012, део 019  II. ГУДВИЛ  0004     

013, део 019 III. СОФТВЕР И ОСТАЛА ПРАВА 0005     

02, осим 021, дела 
027, дела 028 и 

дела 029 

IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0007 + 

0008) 
0006          

 

020, 022, 023, 025, 
026, део 027, део 

028, део 029 

1. Некретнине, постројења и опрема који служе   
    за обављање делатности 

0007          
 

024, део 027,  
део 028, део 029 

2. Инвестиционе некретнине 0008     

021, део 027, део 
028, део 029  

V. БИОЛОШКА СРЕДСТВА 0009     

03, осим 037 
VI. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0011 + 

0015)     
0010           

 1. Учешћа у капиталу (0012 + 0013 + 0014) 0011           

030, део 039      а) зависних правних лица 0012     

031, део 039  
    б) придружених правних лица и заједничким 
подухватима 

0013    
 

део 038, део 039     в) осталих правних лица 0014     

 2. Остали дугорочни финансијски пласмани  (0016 + 0019 + 

0020) 
0015           

036, део 039 2.1. Инвестиције које се држе до доспећа (0017 + 0018) 0016     

део 036, део 039 
а) Дужничке хартије од вредности са фиксним 
приносом 

0017    
 

део 036, део 039 
б) Остале хартије од вредности и инвестиције које се 
држе до доспећа 

0018    
 

033, део 039 2.2. Депозити код банака 0019     

део 038, део 039 
2.3. Остали непоменути дугорочни финансијски 
пласмани 

0020    
 

04, осим 040 VII. ОСТАЛА ДУГОРОЧНА СРЕДСТВА 0021     
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040 VIII. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0022     

 
В. ОБРТНА ИМОВИНА  
     (0024 + 0025 + 0026 + 0045 + 0046 + 0049) 

0023          
 

10, 13, 15 I. ЗАЛИХЕ  0024           

14 
II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И    
     СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА 

0025    
 

 
III. ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (0027 + 

0032 + 0033 + 0044) 
0026          

 

 1. Потраживања (0028 + 0029 + 0030 + 0031) 0027           

део 20, део 21 
1.1. Потраживања за премију осигурања, саосигурања 
и реосигурања 

0028    
 

део 20, део 21 1.2. Потраживања од реосигуравача и ретроцесионара 0029     

део 21 1.3. Потраживања за регресе 0030     

22, осим 223 1.4. Остала потраживања 0031     

223 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак 0032     

 3. Финансијски пласмани  (0034 + 0038 + 0042 + 0043) 0033           

233, део 239 
3.1. Финансијска срества расположива за продају (0035 + 

0036 + 0037) 
0034    

 

део 233, део 239 
а) Дужничке хартије од вредности расположиве за 
продају 

0035    
 

део 233, део 239 
б) Власничке хартије од вредности расположиве за 
продају 

0036    
 

део 233, део 239 
в) Остале хартије од вредности и финансијска 
средства расположива за продају 

0037    
 

236, део 239 
3.2. Финансијска средства која се исказују по фер 
вредности кроз биланс успеха (0039 + 0040 + 0041) 

0038    
 

део 236, део 239 
а) Дужничке хартије од вредности које се исказују по 
фер вредности кроз биланс успеха 

0039    
 

део 236, део 239 
б) Власничке хартије од вредности које се исказују по 
фер вредности кроз биланс успеха 

0040    
 

део 236, део 239 

в) Остале хартије од вредности и финансијска 
средства која се исказују по фер вредности кроз 
биланс успеха 

0041    
 

232, део 239 3.3. Краткорочни депозити код банака 0042     

235, 238, део 239 3.4. Остали краткорочни финансијски пласмани 0043     

24 4. Готовински еквиваленти и готовина 0044           

26 IV. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ  0045           

 
V. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (0047 + 
0048) 

0046    
 

274 1. Разграничени трошкови прибаве осигурања 0047     

270, 271, 272, 273, 
279 

2. Друга активна временска разграничења 0048     

 

VI. ТЕХНИЧКЕ РЕЗЕРВЕ КОЈЕ ПАДАЈУ НА ТЕРЕТ 
САОСИГУРАВАЧА, РЕОСИГУРАВАЧА И 
РЕТРОЦЕСИОНАРА (0050 + 0051 + 0052) 

0049    
 

275 
1. Резерве за преносне премије које падају на терет 
саосигуравача, реосигуравача и ретроцесионара 

0050    
 

276 
2. Резервисане штете које падају на терет 
саосигуравача, реосигуравача и ретроцесионара 

0051    
 

277 
3. Остале техничке резерве које падају на терет 
саосигуравача, реосигуравача и ретроцесионара 

0052    
 

 Г.  УКУПНА АКТИВА (0001 + 0002 + 0023) 0053           

88 Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0054           
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       П  А  С  И  В  А       

 
А.   КАПИТАЛ (0402 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412 - 0413 + 0414 - 

0417 - 0420 + 0421) 0401       
 

 I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 

0406)      
0402           

300       1.  Акцијски капитал 0403     

303, 304       2.  Државни и друштвени капитал 0404     

301, 302       3.  Улози друштва за узајамно осигурање 0405     

309       4.  Остали капитал 0406     

31 II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ 0407           

 III. РЕЗЕРВЕ (0409 + 0410) 0408           

305 1. Емисиона премија 0409     

306, 307 2. Законске, статутарне и друге резерве 0410     

320 

IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ 
РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, 
НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ 

0411          
 

32, осим 320 V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ 0412     

33 VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ 0413     

34, осим 342 VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0415 + 0416) 0414           

340       1.  Нераспоређени добитак ранијих година 0415     

341       2.  Нераспоређени добитак текуће године 0416     

35, осим 352 VIII. ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0418 + 0419) 0417           

350 1. Губитак из ранијих година 0418     

351 2. Губитак текуће године 0419     

037, 237 IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0420           

 X. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0421     

 
Б.  РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0423 + 0430 + 0434 + 0435 

+ 0444 + 0453 + 0457) 
0422           

 
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0424 + 0425 + 0426 + 0427 + 

0428 + 0429) 
0423           

400, 403       1.  Математичка резерва 0424     

401 

2.  Резерве за осигурања код којих су 
осигураници прихватили да учествују у 
инвестиционом ризику 

0425    
 

402       3.  Резерве за изравнање ризика 0426     

405       4.  Резерве за бонусе и попусте 0427     

407       5.  Друге техничке резерве осигурања 0428     

406, 409       6.  Друга дугорочна резервисања 0429     

 II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0431 + 0432 + 0433) 0430           

411       а)  према матичним и зависним правним лицима 0431     

412       б)  према осталим повезаним правним лицима 0432     

410, 413, 414, 415, 
417, 419 

      в)  остале дугорочне обавезе 0433     

416 III. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0434     

 
IV. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0436 + 0440 + 0441 + 0442 + 

0443) 
0435           

 1.   Краткорочне финансијске обавезе (0437 + 0438 + 0439) 0436           

420       а) према матичним и зависним правним лицима 0437     

421       б) према осталим повезаним правним лицима 0438     

од 422 до 429, осим 
427 

      в) остале краткорочне финансијске обавезе 0439     

427 
2.   Обавезе по основу сталних средстава намењених 
продаји и средстава пословања које се обуставља  

0440    
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43 3.   Обавезе по основу штета и уговорених износа  0441           

44, 45, 46,  
47, осим 474 

4.   Обавезе за премију, зараде и друге обавезе 0442     

474 5.   Обавезе за порез из резултата 0443     

 V. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (0445 + 0449 + 

0450)      
0444           

 1.  Резерве за преносне премије (0446 + 0447 + 0448) 0445     

490, део 492      а) животних осигурања и саосигурања 0446     

491, део 492      б) неживотних осигурања и саосигурања 0447     

део 492      в) реосигурања и ретроцесија 0448     

део 497 2.  Резерве за неистекле ризике 0449     

496, 498, 499 3.  Друга пасивна временска разграничења (0451 + 0452) 0450     

део 499 
     а) одложени приходи по основу регресних 
потраживања 

0451    
 

496, 498, део 499 
     б) остала непоменута пасивна временска 
разграничења 

0452    
 

 VI. РЕЗЕРВИСАНЕ ШТЕТЕ (0454 + 0455 + 0456) 0453     

493, део 495       а) животних осигурања и саосигурања 0454     

494, део 495       б) неживотних осигурања и саосигурања 0455     

део 495       в) удели у штетама реосигурања и ретроцесија 0456     

део 497 
VII. ДРУГЕ ТЕХНИЧКЕ РЕЗЕРВЕ ОСИГУРАЊА – ДО 
ГОДИНУ ДАНА 

0457    
 

35, осим 352 В.  ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА 0458     

 Г.  УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0422 - 0458) 0459           

89 Д.  ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0460           

 

У ___________________,  Законски заступник 

дана_____________________  _____________________ 
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Прилог 2 

Попуњава  друштво за осигурање 

                

  

          

  

                  

Матични број Шифра делатности ПИБ 

 
Назив: 
  

Седиште: 
   

Врста осигурања: 
 

 

Б И Л А Н С   У С П Е Х А 
у периоду од ___________ до ___________ 20 __. године 

 
(у хиљадама динара) 

Група 
рачуна, 
рачун 

Позиција 
Ознака за 

АОП 
Напомена 

број 
И   з   н   о   с 

Текућа 
година 

Претходна 
година 

1 2 3 4 5 6 

 А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ  
 

  

 
     I. ПОСЛОВНИ (ФУНКЦИОНАЛНИ) ПРИХОДИ  
      (1002 + 1009 + 1014 + 1015)    

1001 
 

  

 
1. Приходи од премија осигурања и саосигурања  
    (1003 + 1004 - 1005 - 1006 - 1007 + 1008) 

1002 
 

  

600,  
део 602 

1.1. Обрачуната премија животних осигурања и саосигурања 1003    

610, 613 1.2. Обрачуната премија неживотних осигурања и саосигурања 1004    

део 512, 
део 523 

     1.3. Премија пренета у саосигурање – пасивна 1005    

део 512, 
део 523 

    1.4. Премија пренета у реосигурање 1006    

део 60, 
део 61 

1.5. Повећање резерви за преносне премије и резерви за 
неистекле ризике осигурања и саосигурања 

1007 
 

  

део 60, 
део 61 

1.6. Смањење резерви за преносне премије и резерви за 
неистекле ризике осигурања и саосигурања 

1008 
 

  

 2. Приходи од премија реосигурања и ретроцесија  
    (1010 - 1011 - 1012 + 1013)            

1009 
 

  

део 602, 
614, 615 

    2.1. Обрачуната премија реосигурања и ретроцесија 1010    

део 512, 
део 523 

    2.2. Премија пренета ретроцесијом реосигурања и ретроцесија 1011    

део 60,  
део 61 

2.3. Повећање резерви за преносне премије и резерви за 
неистекле ризике реосигурања  и ретроцесија 

1012 
 

  

део 60,  
део 61 

2.4. Смањење резерви за преносне премије и резерви за 
неистекле ризике реосигурања и ретроцесија 

1013 
 

  

606, део 
609, 650,  
део 659 

3. Приходи од послова непосредно повезаних с пословима    
    oсигурања  

1014 
 

  

део 609, 
639, 64, 
део 653, 
655, део 

659 

4. Остали пословни приходи 1015 

 

  

 
II. ПОСЛОВНИ (ФУНКЦИОНАЛНИ) РАСХОДИ  
    (1017 + 1026 + 1034 - 1035 - 1044 + 1045 - 1046 + 1047 + 1048) 

1016 
 

  

 

1. Расходи за дугорочна резервисања и функционалне 
доприносе (1018 + 1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 
1025) 

1017 
 

  

500 
1.1. Математичка резерва животних осигурања - 
повећање 

1018 
 

  

506 1.2. Математичка резерва неживотних осигурања - повећање 1019    
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502     1.3. Допринос за превентиву 1020    

503     1.4. Доприноси прописани посебним законима 1021    

504     1.5. Допринос Гарантном фонду 1022    

505     1.6. Резервисања за изравнање ризика  1023    

507 

     1.7. Резервисања за осигурања код којих су осигураници 
прихватили да учествују и инвестиционом ризику, резервисања 
за бонусе и попусте и повећања других техничких резерви 

1024 
 

  

509 
1.8. Остали расходи за дугорочна резервисања и 
функционалне доприносе 

1025 
 

  

 
2. Расходи накнада штета и уговорених износа     
    (1027 + 1028 + 1029 + 1030 + 1031 - 1032 - 1033) 

1026 
 

  

510 
    2.1. Ликвидиране штете и уговорени износи животних 
осигурања 

1027 
 

  

520     2.2. Ликвидиране штете неживотних осигурања 1028    

део 513, 
део 524 

    2.3. Ликвидиране штете – удели у штетама саосигурања 1029    

део 513, 
део 524 

    2.4. Ликвидиране штете – удели у штетама реосигурања 
           и ретроцесија 

1030 
 

  

део 53, 
део 54, 
део 55 

    2.5. Расходи извиђаја, процене, ликвидације и исплате накнада 
штета и уговорених износа 

1031 
 

  

део 603, 
620, 621  

    2.6. Приходи од учешћа саосигурања у накнади штета 1032    

део 603, 
622, 623, 
624, 625  

    2.7. Приходи од учешћа реосигурања и ретроцесија у накнади 
штета 

1033 
 

  

 
3. Резервисане штете – повећање  
    (1036 - 1037 + 1038 - 1039 + 1040 - 1041 + 1042 - 1043) › 0 

1034 
 

  

 
3. Резервисане штете – смањење  
    (1036 - 1037 + 1038 - 1039 + 1040 - 1041 + 1042 - 1043) ‹ 0 

1035 
 

  

515     3.1. Резервисане штете животних осигурања – повећање 1036    
део 604     3.2. Резервисане штете животних осигурања – смањење  1037    

526     3.3. Резервисане штете неживотних осигурања – повећање 1038    
630     3.4. Резервисане штете неживотних осигурања – смањење 1039    

516, 527 
    3.5. Резервисане штете саосигурања, реосигурања и 
ретроцесија – повећање 

1040 
 

  

део 604, 
632 

    3.6. Резервисане штете саосигурања, реосигурања и 
ретроцесија – смањење 

1041 
 

  

део 513 
    3.7. Повећање резервисаних штета – удела саосигуравача, 
           реосигуравача и ретроцесионара у штетама 

1042 
 

  

635  
    3.8. Смањење резервисаних штета – удела реосигуравача, 
односно ретроцесионара у штетама 

1043 
 

  

607, 652, 
654 и 

део 673 

4. Приходи по основу регреса и продаје осигураних оштећених 
ствари  

1044 
 

  

517, 529 5. Повећање осталих техничких резерви – нето 1045    
део 604, 

631, 
633, 638 

6. Смањење осталих техничких резерви – нето 1046 
 

  

518, 528 7. Расходи за бонусе и попусте  1047    
део 51,  
део 52 

8. Остали пословни расходи 1048    

 III. ДОБИТАК – БРУТО ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ      (1001 - 1016) 1049    
 IV. ГУБИТАК – БРУТО ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ  (1016 - 1001) 1050    

 
Б. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИНВЕСТИЦИОНЕ 
АКТИВНОСТИ 

 
 

  

 
I. ПРИХОДИ ОД ИНВЕСТИРАЊА СРЕДСТАВА ОСИГУРАЊА 
      (1052 + 1053 + 1057 + 1058 + 1059 + 1060 + 1061) 

1051 
 

  

660, 661, 
665, део 

672 

1. Приходи од зависних и придружених правних лица и од 
заједничких подухвата 

1052 
 

  

 2. Приходи од улагања у непокретности (1054 + 1055 + 1056) 1053    
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део 608, 
део 653 

    2.1. Приходи од закупнина инвестиционих некретнина 1054    

део 681 
    2.2. Приходи од усклађивања вредности инвестиционих 
некретнина 

1055 
 

  

део 670     2.3. Приходи од продаје непокретности (дезинвестирања) 1056    
део 662 3. Приходи од камата 1057    
део 683, 
део 686, 
део 687 

4. Приходи од усклађивања вредности финансијских средстава 
која се исказују по фер вредности кроз биланс успеха 

1058 
 

  

део 672 5. Добици од продаје хартија од вредности 1059    
део 663 6. Позитивне курсне разлике из активности инвестирања 1060    

део 671, 
део 679, 
део 682, 
део 686, 
део 689 

7. Остали приходи по основу инвестиционе активности 1061 

 

  

 
II. РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИНВЕСТИРАЊА СРЕДСТАВА 
ОСИГУРАЊА (1063 + 1064 + 1067 + 1068 + 1069 + 1070) 

1062 
 

  

560, 561, 
565, део 

572 

1. Расходи из односа са зависним и придруженим правним 
лицима и из заједничких подухвата 

1063 
 

  

 2. Расходи по основу улагања у непокретности (1065 + 1066) 1064    

део 581 
    2.1. Расходи по основу обезвређења инвестиционих 
некретнина 

1065 
 

  

део 570     2.2. Губици при продаји непокретности (дезинвестирању) 1066    
део 583, 
део 586, 
део 587 

3. Расходи по основу усклађивања вредности финансијских 
средстава која се исказују по фер вредности кроз биланс успеха 

1067 
 

  

део 572 4. Губици при продаји хартија од вредности 1068    
део 563 5. Негативне курсне разлике из активности инвестирања 1069    

део 571, 
део 579, 
део 582, 
део 586, 
део 589  

6. Остали расходи по основу инвестиционе активности 1070 

 

  

 III. ДОБИТАК ИЗ ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ (1051 - 1062) 1071    
 IV. ГУБИТАК ИЗ ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ (1062 - 1051) 1072    

 
В.ТРОШКОВИ СПРОВОЂЕЊА ОСИГУРАЊА  
    (1074 + 1079 + 1084 - 1085)     

1073 
 

  

 1. Трошкови прибаве (1075 + 1076 - 1077 + 1078) 1074    

део 542     1.1. Провизије 1075 
 

  

део 53, 
део 54,  
део 55 

    1.2. Остали трошкови прибаве 1076 
 

  

274     1.3. Промена разграничених трошкова прибаве – повећање 1077    
274     1.4. Промена разграничених трошкова прибаве – смањење 1078    

 2. Трошкови управе (1080 + 1081 + 1082 + 1083) 1079    
530     2.1. Амортизација 1080    

део 54 
    2.2. Трошкови материјала, енергије, услуга и нематеријални 
трошкови 

1081 
 

  

део 55 
    2.3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични 
трошкови 

1082 
 

  

део 53, 
део 54, 
део 55 

    2.4. Остали трошкови управе 1083 
 

  

део 53, 
део 54, 
део 55  

3. Остали трошкови спровођења осигурања 1084 
 

  

605, 651 4. Провизија од реосигурања и ретроцесија 1085    

 
I. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК – НЕТО ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ   
      (1049 + 1071 - 1050 - 1072 - 1073) ≥ 0      

1086 
 

  

 
II. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК – НЕТО ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ  
      (1049 + 1071 - 1050 - 1072 - 1073) ≤ 0 

1087 
 

  



 

 

56 

 

део 66 
III. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ, ОСИМ ФИНАНСИЈСКИХ 
ПРИХОДА ПО ОСНОВУ  ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ 

1088 
 

  

део 56 
IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ, ОСИМ ФИНАНСИЈСКИХ 
РАСХОДА ПО ОСНОВУ ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ 

1089 
 

  

део 68 

V. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА 
И ДРУГЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЛУЖИ ЗА ОБАВЉАЊЕ 
ДЕЛАТНОСТИ 

1090 
 

  

део 58 
VI. РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ПОТРАЖИВАЊА И 
ДРУГЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЛУЖИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ 

1091 
 

  

део 67 VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1092 
 

  

део 57 VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1093 
 

  

 

IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ 
ОПОРЕЗИВАЊА (1086 + 1088 + 1090 + 1092 - 1087 - 1089 - 1091 - 
1093) ≥ 0 

1094 
 

  

 
X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 
(1086 + 1088 + 1090 + 1092 - 1087 - 1089 - 1091 - 1093) ≤ 0 

1095 
 

  

69 - 59  

XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, 
ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ 
ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 

1096 
 

  

59 - 69  

XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, 
НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ 
ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 

1097 
 

  

 Г.   ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  (1094 + 1096 - 1095 - 1097) 1098    
 Д.   ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА   (1095 + 1097 - 1094 - 1096) 1099    

 Ђ.   ПОРЕЗ НА ДОБИТАК       
721   1.  Порез на добитак 1100    

342 
  2.  Добитак по основу креирања одложених пореских  
       средстава и смањења одложених пореских обавеза  

1101 
 

  

352 

  3.  Губитак по основу смањења одложених пореских   
       средстава из претходних година и креирања      
       одложених пореских обавеза 

1102 
 

  

 Е.  НЕТО ДОБИТАК     (1098 - 1099 - 1100 + 1101 - 1102) 1103    
   1.   Нето добитак који припада мањинским улагачима 1104    
   2.   Нето добитак који припада већинском власнику 1105    
 Ж.   НЕТО ГУБИТАК      (1099 - 1098 + 1100 - 1101 + 1102) 1106    
   1.    Нето губитак који се приписује мањинским улагачима 1107    
   2.    Нето губитак који се приписује већинском власнику 1108    
 З.    ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ     
   1.   Основна зарада по акцији (у динарима без пара) 1109    

 
  2.   Умањена (разводњена) зарада по акцији 
        (у динарима без пара) 

1110 
 

  

 

У ___________________,  Законски заступник 

дана _______________  _____________________ 
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Прилог 3 

Попуњава  друштво за осигурање 

                

  

          

  

                  

Матични број Шифра делатности ПИБ 

 
Назив: 
  

Седиште: 
   

  

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ 
у периоду од ___________ до ___________ 20__. године 

 
(у хиљадама динара) 

Група 
рачуна, 
рачун 

Позиција 
Ознака за 

АОП 
Напомена 

број 
И   з   н   о   с 

Текућа 
година 

Претходна 
година 

1 2 3 4 5 6 

 А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА     
   

 I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1103) 2001    

 II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1106) 2002    

 Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК  
 

  

 
I. СТАВКЕ КОЈЕ НЕЋЕ БИТИ РЕКЛАСИФИКОВАНЕ У БИЛАНСУ 
УСПЕХА У БУДУЋИМ ПЕРИОДИМА 

    

320 
   1. Повећање ревалоризационих резерви по основу нематеријалне 
имовине, некретнина, постројења и опреме 

2003 
 

  

320 
   2. Смањење ревалоризационих резерви по основу нематеријалне 
имовине, некретнина, постројења и опреме 

2004    

321    3. Актуарски добици по основу планова дефинисаних примања 2005    

331    4. Актуарски губици по основу планова дефинисаних примања 2006    

322    5. Добици по основу улагања у власничке инструменте капитала 2007    

332    6. Губици по основу улагања у власничке инструменте капитала 2008 
 

  

323 
   7. Добици по основу удела у осталом свеобухватном резултату 
придружених друштава 

2009    

333 
   8. Губици по основу удела у осталом свеобухватном резултату 
придружених друштава 

2010 
 

  

 
II. СТАВКЕ КОЈЕ НАКНАДНО МОГУ БИТИ РЕКЛАСИФИКОВАНЕ У 
БИЛАНСУ УСПЕХА У БУДУЋИМ ПЕРИОДИМА 

    

324 
   1. Добици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног 
пословања 

2011    

334 
   2. Губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног 
пословања 

2012 
 

  

325 
   3. Добици од инструмената заштите нето улагања у инострано 
пословање 

2013    

335 
   4. Губици од инструмената заштите нето улагања у инострано 
пословање 

2014 
 

  

326 
   5. Добици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга) новчаног 
тока 

2015    

336 
   6. Губици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга) новчаног 
тока 

2016    

327    7. Добици по основу хартија од вредности расположивих за продају 2017    

337    8. Губици по основу хартија од вредности расположивих за продају 2018    

 III. ОСТАЛЕ КОМПОНЕНТЕ ОСТАЛОГ РЕЗУЛТАТА  
 

  

329    1. Остали нереализовани добици 2019    
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339    2. Остали нереализовани губици 2020    

 IV. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 + 2005 + 2007 + 
2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017 + 2019) 

2021 
   

 
V. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 + 2006 + 2008 + 
2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018 + 2020) 

2022    

 
VI. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК 
ПЕРИОДА (ОБРАЧУНСКИ) 

2023 
 

  

 VII. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2021 - 2022 - 2023) ≥ 0 2024    

 VIII. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2021 - 2022 - 2023) ≤ 0 2025    

 В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА     
 

  

 I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК  
   (2001 + 2024 - 2002 - 2025) ≥ 0 

2026    

 
1. Приписан већинским власницима капитала 2027    

 
2. Приписан власницима који немају контролу 2028 

 
  

 II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК  
    (2001 + 2024 - 2002 - 2025) ≤ 0 

2029    

 
1. Приписан већинским власницима капитала 2030    

 
2. Приписан власницима који немају контролу 2031 

 
  

 
 

  
У ___________________,  Законски заступник 

дана _______________  _____________________ 
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Прилог 4 

Попуњава  друштво за осигурање 

                

  

          

  

                  

Матични број Шифра делатности ПИБ 

 
Назив:  
 

Седиште: 
   

 

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 
у периоду од _____________ до _____________ 20 ___. године 

 

(у хиљадама динара) 

Позиција АОП 

Износ 

Текућа 
година 

Претходна 
година 

1 2 3 4 

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ          

 I. Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 5) 3001       

  1. Премије осигурања и саосигурања и примљени аванси 3002       

  2. Премије реосигурања и ретроцесија 3003   

  3. Приливи од учешћа у накнади штета 3004   

  4. Примљене камате из пословних активности 3005   

  5. Остали приливи из редовног пословања 3006       

 II. Одливи готовине из пословних активности (од 1 до 9) 3007       

  
1. Накнаде штета и уговорених износа из осигурања, удели у  
    штетама из саосигурања и дати аванси 3008 

      

  2. Накнаде штета и удели у штетама из реосигурања и ретроцесија 3009   

  3. Премије саосигурања, реосигурања и ретроцесија 3010   

  4. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3011       

  5. Остали трошкови спровођења осигурања 3012   

  6. Плаћене камате 3013       

  7. Порез на добитак 3014       

  8. Одливи по основу осталих јавних прихода 3015       

  9. Остали одливи готовине из редовног пословања 3016       

 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) 3017       

 IV. Нето одлив готовине из пословних активности   (II - I) 3018       

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА        

 I. 
Приливи готовине из активности инвестирања  
(од 1 до 5) 3019 

      

  1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3020       

  
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења,   
    опреме и биолошких средстава 3021 

      

  
3. Остали финансијски пласмани – депоновања и улагања (нето  
     приливи) 3022 

      

  4. Примљене камате из активности инвестирања 3023       

  5. Примљене дивиденде и учешћа у резултату 3024       

 II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 3) 3025       

  1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3026       

  
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења,  
    опреме и биолошких средстава 3027 

      

  3. Остали финансијски пласмани – депоновања и улагања 3028       
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    (нето одливи) 

 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) 3029       

 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања   (II - I) 3030       

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА        

 I. Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 5) 3031       

  1. Увећање основног капитала 3032       

  2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3033       

  3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3034   

  4. Остале дугорочне обавезе 3035       

  5. Остале краткорочне обавезе 3036   

 II. Одливи готовине из активности финансирања (од 1 до 7) 3037       

  1. Откуп сопствених акција и удела 3038       

  2. Дугорочни кредити (нето одливи) 3039       

  3. Краткорочни кредити (нето одливи) 3040   

  4. Остале дугорочне обавезе 3041   

  5. Остале краткорочне обавезе 3042   

  6. Финансијски лизинг 3043       

  7. Исплаћене дивиденде и учешћа у резултату 3044       

 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) 3045       

 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) 3046       

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3019 + 3031) 3047       

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ   (3007 + 3025 + 3037) 3048       

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ      (3047 - 3048) 3049       

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ        (3048 - 3047) 3050       

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3051       

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3052       

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3053       

Ј. 
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА  
(3049 - 3050 + 3051 + 3052 - 3053) 3054 

      

 

У ___________________,  Законски заступник 

дана _______________  _____________________ 



„Службени гласник РС“, бр. 135/2014, 141/2014 и 102/2015 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. 
Почетно стање или стање на дан 
1. јануара претходне године  

4001  4027  4051  4075  4099  4123  4149  4177  4211  4235  4261  4285  4315  4321  

2. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промене 
рачуноводствених политика – 
повећање позиције 

4002  4028  4052  4076  4100  4124  4150  4178  4212  4236  4262  4286  xxx xxx 4322  

3. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промене 
рачуноводствених политика – 
смањење позиције 

4003  4029  4053  4077  4101  4125  4151  4179  4213  4237  4263  4287  xxx xxx 4323  

4. 

Кориговано почетно стање  или 
стање на дан 1. јануара претходне 
године (редни бр. 1 + 2 - 3) 

4004  4030  4054  4078  4102  4126  4152  4180  4214  4238  4264  4288  4316  4324  

5. Емисије акција 4005  xxx xxx 4055  4079  xxx xxx xxx xxx xxx xxx 4181  xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

6. 

Повећање ревалоризационих 
резерви и нереализовани добици по 
основу компоненти осталог 
резултата 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 4127  xxx xxx 4182  xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

Попуњава друштво за осигурање                                         Прилог 5 
                

  

          

  

                   

Матични број Шифра делатности ПИБ  

Назив:    
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ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ 
у периоду од ______________ до ________________ 20___ године 
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7. 
Смањење ревалоризационих 
резерви 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 4128  xxx xxx 4183  xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

8. 
Нереализовани губици по основу 
компоненти осталог резултата 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 4265  4289  xxx xxx xxx xxx 

9. Нето добитак периода 4006  4031  xxx xxx xxx xxx 4103  xxx xxx 4153  4184  xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

10. Нето губитак периода xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 4215  xxx xxx xxx xxx 4290  xxx xxx 4325  

11. 
Стицање сопствених акција 
(смањење капитала повећањем 
одбитних ставки) 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 4239  xxx xxx 4291  xxx xxx xxx xxx 

12. 
Продаја/отуђење сопствених акција 
(повећање капитала смањењем 
одбитних ставки) 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 4240  xxx xxx 4292  xxx xxx xxx xxx 

13. 
Пренос с једног на други облик 
капитала – повећање позиције 

4007  4032  4056  4080  4104  4129  4154  4185  4216  4241  4266  4293  xxx xxx 4326  

14. 
Пренос с једног на други облик 
капитала – смањење позиције 

4008  4033  4057  4081  4105  4130  4155  4186  4217  4242  4267  4294  xxx xxx 4327  

15. 
Смањење капитала по основу 
расподеле дивиденде 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 4156  4187  xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

16. 
Смањење капитала по основу 
обавеза према запосленимa 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 4157  4188  xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

17. Остала повећања позиција 4009  4034  4058  4082  4106  4131  4158  4189  4218  4243  4268  4295  xxx xxx 4328  

18. Остала смањења позиција 4010  4035  4059  4083  4107  4132  4159  4190  4219  4244  4269  4296  xxx xxx 4329  

19. 
Укупна повећања по рачунима у 
претходној години (редни бр. 5 + 6 
+ 8 + 9 + 10 + 11 + 13 + 17) 

4011  4036  4060  4084  4108  4133  4160  4191  4220  4245  4270  4297  xxx xxx 4330  

20. 

Укупна смањења по рачунима у 
претходној години (редни бр. 7 + 12 
+ 14 + 15 + 16 + 18) 

4012  4037  4061  4085  4109  4134  4161  4192  4221  4246  4271  4298  xxx xxx 4331  
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21. 

Крајње стање или стање на дан 31. 
децембра претходне године (редни 
бр. 4 + 19 - 20) 

4013  4038  4062  4086  4110  4135  4162  4193  4222  4247  4272  4299  4317  4332  

22. 
Почетно стање или стање на дан 1. 
јануара текуће године  

4014  4039  4063  4087  4111  4136  4163  4194  4223  4248  4273  4300  4318  4333  

23. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промене 
рачуноводствених политика – 
повећање позиције 

4015  4040  4064  4088  4112  4137  4164  4195  4224  4249  4274  4301  xxx xxx 4334  

24. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промене 
рачуноводствених политика – 
смањење позиције 

4016  4041  4065  4089  4113  4138  4165  4196  4225  4250  4275  4302  xxx xxx 4335  

25. 

Кориговано почетно стање или 
стање на дан 1. јануара текуће 
године (редни бр. 22 + 23 - 24) 

4017  4042  4066  4090  4114  4139  4166  4197  4226  4251  4276  4303  4319  4336  

26. Емисије акција 4018  xxx xxx 4067  4091  xxx xxx xxx xxx xxx xxx 4198  xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

27. 

Повећање ревалоризационих 
резерви и нереализовани добици по 
основу компоненти осталог 
резултата 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 4140  xxx xxx 4199  xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

28. 
Смањење ревалоризационих 
резерви  

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 4141  xxx xxx 4200  xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

29. 
Нереализовани губици по основу 
компоненти осталог резултата 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 4277  4304  xxx xxx xxx xxx 

30. Нето добитак периода 4019  4043  xxx xxx xxx xxx 4115  xxx xxx 4167  4201  xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

31. Нето губитак периода xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 4227  xxx xxx xxx xxx 4305  xxx xxx 4337  

32. 
Стицање сопствених акција 
(смањење капитала повећањем 
одбитних ставки) 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 4252  xxx xxx 4306  xxx xxx xxx xxx 

33. 
Продаја/отуђење сопствених акција 
(повећање капитала смањењем 
одбитних ставки) 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 4253  xxx xxx 4307  xxx xxx xxx xxx 
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34. 
Пренос с једног на други облик 
капитала – повећање позиције 

4020  4044  4068  4092  4116  4142  4168  4202  4228  4254  4278  4308  xxx xxx 4338  

35. 
Пренос с једног на други облик 
капитала – смањење позиције 

4021  4045  4069  4093  4117  4143  4169  4203  4229  4255  4279  4309  xxx xxx 4339  

36. 
Смањење капитала по основу 
расподеле дивиденде 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 4170  4204  xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

37. 
Смањење капитала по основу 
обавеза према запосленимa 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 4171  4205  xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

38. Остала повећања позиције 4022  4046  4070  4094  4118  4144  4172  4206  4230  4256  4280  4310  xxx xxx 4340  

39. Остала смањења позиције 4023  4047  4071  4095  4119  4145  4173  4207  4231  4257  4281  4311  xxx xxx 4341  

40. 

Укупна повећања по рачунима у 
текућој години  (редни бр. 26 + 27 + 
29 + 30 + 31 + 32 + 34 + 38) 

4024  4048  4072  4096  4120  4146  4174  4208  4232  4258  4282  4312  xxx xxx 4342  

41. 

Укупна смањења по рачунима у 
текућој години  (редни бр. 28 + 33 + 
35 + 36 + 37 + 39) 

4025  4049  4073  4097  4121  4147  4175  4209  4233  4259  4283  4313  xxx xxx 4343  

42. 

Крајње стање или стање на дан 31. 
децембра текуће године (редни бр. 
25 + 40 - 41) 

4026  4050  4074  4098  4122  4148  4176  4210  4234  4260  4284  4314  4320  4344  

                         

 
 
 

дана 
____________20_______ 
године         У_______________   

Законски заступник  
 

           

 Овера пријема НБС        Дана_____________________   _____________________             
                         

 


