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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ 

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

 
  
 
На основу члана 31. став (1) Закона о електричној енергији ("Службени 
гласник Републике Српске", број 8/08, 34/09 и 92/09), члана 6. став (1) Закона 
о гасу ("Службени гласник Републике Српске", број 86/07), члана 10. став (1) 
Закона о нафти и дериватима нафте ("Службени гласник Републике Српске", 
број 36/09), члана 18. став (1) Статута Регулаторне комисије за енергетику 
Републике Српске – Пречишћени текст ("Службени гласник Републике 
Српске", број 6/10) и члана 37. став (1) тачка 3. Пословника о раду 
Регулаторне комисије за електричну енергију Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 96/04), Регулаторна комисија за енергетику 
Републике Српске на 7. редовној сједници одржаној 13. априлa 2010. године 
донијела је  
 

 
ОДЛУКУ 

 О ЈЕДИНСТВЕНОМ РЕГУЛАТОРНОМ КОНТНОМ ПЛАНУ  
 

Члан 1. 
(Предмет Одлуке) 

(1) Овом одлуком прописује се Јединствени регулаторни контни план за 
вођење књиговодствене евиденције и израду финансијских извјештаја у 
регулаторне сврхе. 
(2) Јединствени регулаторни контни план се заснива на принципима 
Међународних стандарда финансијског извјештавања, Међународних 
рачуноводствених стандарда, закона и подзаконских аката о финансијском 
извјештавању и садржини рачуна контног оквира за предузећа у Републици 
Српској. 

Члан 2. 
(Примјена Јединственог регулаторног контног плана) 

(1) Јединствени регулаторни контни план је обавезујући за предузећа којима 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: 
Регулаторна комисија) издаје дозволу за обављање енергетске дјелатности, 
и утврђује или одобрава цијену производа или услуге за најмање једну 
енергетску дјелатност предузећа (у даљем тексту: регулисано предузеће).  
(2) Регулисано предузеће може усвојити властити систем аналитичке и 
субаналитичке подјеле рачуна Јединственог регулаторног контног плана или 
усвојити посебан контни план са другачијом структуром или нумеричком  
класификацијом рачуна од Јединственог регулаторног контног плана.  
(3) У случају да регулисано предузеће усвоји контни план са другачијом 
класификацијом и нумерацијом група рачуна од система утврђеног 
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Јединственим регулаторним контним планом, дужно је обезбиједити 
упоредни преглед и једнозначну спецификацију одговарајућих рачуна 
Јединственог регулаторног контног плана  за такав властити систем рачуна. 

Члан 3. 
(Циљ Одлуке) 

Прописивање Јединственог регулаторног контног плана има за циљ 
конзистентну и једнообразну примјену тарифне методологије Регулаторне 
комисије, једнообразност у извјештавању регулисаних предузећа и 
поједностављивање обраде и доказивања ставки у структури потребног 
прихода регулисаних предузећа у тарифном поступку. 

Члан 4. 
(Дефиниције и скраћенице) 

Ријечи и изрази у овој одлуци имају значење које им је дато Законом о 
рачуноводству и ревизији Републике Српске, Међународним стандардима 
финансијског извјештавања, Међународним рачуноводственим стандардима 
и другим прописима који уређују рачуноводствено и финансијско 
извјештавање. 

Лиценцирана дјелатност означава енергетску дјелатност за чије 
обављање је потребна дозвола регулатора. 
Регулисана дјелатност означава дјелатност за коју надлежно 
регулаторно тијело  утврђује или одобрава цијене и тарифе, и то су: 
- у сектору електричне енергије: производња електричне енергије за 

неквалификоване купце, пренос електричне енергије, дистрибуција 
електричне енергије и снабдијевања неквалификованих купаца 
електричном енергијом; 

- у сектору природног гаса: транспорт и управљање транспортним 
системом природног гаса, дистрибуција и управљање дистрибутивним 
системом природног гаса, складиштење природног гаса, снабдијевање 
тарифних купаца природним гасом; 

- у сектору нафте и деривата нафте: транспорт нафте нафтоводима и 
транспорт деривата нафте продуктоводима. 

ЈРКП - Јединствени регулаторни контни план. 
МРС - Mеђународни рачуноводствени стандарди. 
МСФИ - Међународни стандарди финансијског извјештавања. 

Члан 5. 
( Структура ЈРКП-а) 

 (1) ЈРКП систематизује класе и групе рачуна за извјештавање полазећи од 
троцифрених рачуна, са спецификацијом аналитичких и субаналитичких 
рачуна ради правилне алокације трошкова по врсти, по мјесту настанка, по 
учинцима и другим кључним елементима којима се обезбјеђује примјена 
правила о рачуноводственом раздвајању енергетских дјелатности и 
документовање оправданости трошкова у тарифном поступку. 
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(2) ЈРКП са структуром и нумерацијом обавезних рачуна за регулисане 
дјелатности за које су издате дозволе Регулаторне комисије (производња 
електричне енергије; дистрибуција електричне енергије, односно природног 
гаса; транспорт природног гаса и управљање транспортним системом 
природног гаса; снабдијевање тарифних купаца електричном енергијом, 
односно природним гасом; те снабдијевање и трговина електричном 
енергијом, односно природним гасом за случај да се ова дјелатност обавља 
унутар предузећа које истовремено обавља неку од регулисаних 
дјелатности) је саставни дио ове одлуке, а чине га обавезни основни рачуни 
на основу којих се израђују финансијски извјештаји у складу са прописима у 
Републици Српској, и аналитички рачуни сталних средстава, извора 
средстава, прихода и расхода на основу којих се израђују извјештаји и 
достављају подаци у регулаторне сврхе. 
(3) Рачуни сталних средстава и извора средстава, прихода и расхода воде се 
на основним рачунима прописаним за састављање и презентацију 
финансијских извјештаја по билансној шеми за привредна друштва у 
Републици Српској. 
(4) Регулаторна комисија ће благовремено у складу са динамиком издавања 
дозвола за регулисане дјелатности које нису набројане у ставу (2) овог члана 
извршити потребне измјене и допуне Јединственог регулаторног контног 
плана. 

    Члан 6. 
(Раздвајање рачуна и извјештавање) 

(1) Предузеће које има дозволу Регулаторне комисије за обављање 
енергетске дјелатности води рачуноводствену евиденцију за: 
а) сваку лиценцирану дјелатност посебно, одвојено од других лиценцираних 
и нелиценцираних дјелатности, 
б) нелиценциране дјелатности. 
(2) Предузеће које обавља дјелатност дистрибуције електричне енергије, 
односно природног гаса и предузеће које обавља дјелатност снабдијевања 
тарифних купаца електричном енергијом, односно природним гасом поред 
наведених, врши идентификацију и алокацију трошкова по категоријама 
потрошње. 

Члан 7. 
(Извјештавање рачуноводствених сегмената) 

(1) Пословни сегмент је дио предузећа који се бави пословним 
активностима којима може да остварује приходе или прави расходе 
(укључујући и приходе и расходе везане за трансакције са другим дијеловима 
предузећима) чије пословне резултате редовно прегледа главни орган 
управљања предузећа да би донио одлуку о ресурсима који се додјељују том 
сегменту и да би оцијенио његове перфомансе.  
(2) Регулисано предузеће је дужно да идентификује као посебан пословни 
сегмент о којем извјештава сваку од енергетских дјелатности коју обавља: 
производња електричне енергије, дистрибуција електричне енергије, 
трговина и снабдијевање електричном енергијом под условом из члана 5. 
став 2, снабдијевање неквалификованих купаца електричном енергијом, 
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складиштење природног гаса, транспорт природног гаса, управљање 
транспортним системом природног гаса, дистрибуција природног гаса, 
снабдијевање неквалификованих купаца природним гасом, трговина и 
снабдијевање природним гасом под условом из члана 5. став 2, транспорт 
нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима. 
(3) Лиценцирано предузеће је дужно извршити раздвајање рачуна 
лиценцираних дјелатности у оквиру истог правног лица у складу са условима 
издатих дозвола  и вршити регулаторно извјештавање у складу са МСФИ 8 - 
Сегменти пословања. 
(4) Извјештај сегмента регулисане дјелатности у сврху регулаторног 
извјештавања садржи засебне финансијске информације (Извјештај о 
укупном резултату у периоду - биланс успјеха и Извјештај о финансијском 
положају - биланс стања) израђене у складу са Упутством за примјену ЈРКП. 
(5) Лиценцирано предузеће је дужно обезбиједити ревизију финансијских 
извјештаја по сегменту предузећа за сваки сегмент у којем се обавља 
лиценцирана регулисана дјелатност, укључујући ревизију примијењених 
метода алокације заједничких трошкова и трошкова сегмената у којима се 
обављају нерегулисане и/или нелиценциране дјелатности. 

Члан 8. 
(Помоћне и пратеће дјелатности) 

(1) Помоћне и пратеће дјелатности у енергетском лиценцираном предузећу 
су све дјелатности које се обављају у предузећу за потребе лиценциране 
дјелатности, а које се могу обављати и екстерно, ван предузећа и чији се 
учинци могу мјерити. 
(2) Интерне цијене производа и услуга помоћних и пратећих дјелатности 
признају се у висини цијене коштања, ако је цијена коштања нижа од 
тржишне цијене, или у висини тржишне цијене, ако је тржишна цијена нижа 
од цијене коштања. 
(3) У помоћне и пратеће дјелатности спадају дјелатности као што су услуге 
истраживања, развоја, пројектовања, услуге испитивања и мјерења разних 
параметара у процесима основне дјелатности, превоза у друмском 
саобраћају, друштвене исхране, одржавања возног парка, одржавања 
стандардне опреме за пријем и обраду података, итд. 

Члан 9. 
(Споредне дјелатности) 

(1) Споредне дјелатности су све дјелатности које се обављају у предузећу, а 
које нису у вези са обављањем лиценциране дјелатности и чији се претежни 
дио производа или услуга реализује, или може реализовати екстерно на 
тржишту. 
(2) Рачуни споредних дјелатности могу се у финансијским извјештајима 
регулисаног предузећа објелоданити збирно за све споредне дјелатности као 
један сегмент. 
(3) Интерне цијене производа и услуга споредне дјелатности признају се по 
цијени коштања или по тржишној цијени, aкo је нижа од цијене коштања. 
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Члан 10.  
(Начин рачуноводственог евидентирања резултата сегмената) 

(1) Приход и расход сегмента, као и имовина и обавезе сегмента утврђују се 
у висини износа ових ставки који се могу непосредно приписати сегменту и 
ставки које се могу алоцирати на сегмент на прихватљивој и утемељеној 
основи и на разумљив начин.  
(2) Начин евидентирања пословних промјена по сегментима предузеће може 
вршити на два начина: 
а) формирањем аналитичких рачуна финансијског књиговодства по врсти за 
свако мјесто и носиоца трошкова у оквиру прописаних рачуна прихода и 
расхода контног плана, и одговарајућом алокацијом заједничких трошкова и 
трошкова помоћних и пратећих дјелатности на регулисану дјелатност по 
унапријед утврђеним кључевима, или 
б) истовременим књижењем исте промјене на аналитичке рачуне по врсти и 
на аналитичке рачуне сегмента управљачког рачуноводства за обрачун 
трошкова и учинака и одговарајућом алокацијом заједничких трошкова и 
трошкова помоћних и пратећих дјелатности по мјестима на учинке 
дјелатности по унапријед утврђеним кључевима. 

Члан 11. 
 (Алокација позиција биланса стања) 

(1) Основна средства се воде на прописаним рачунима ЈРКП, аналитички 
разрађена за сваку регулисану енергетску дјелатност, поштујући принципе 
рачуноводственог раздвајања, и то тако да је свако стално средство 
директно приписано одређеном сегменту. 
(2) Дијелови имовине који се заједнички користе од стране два или више 
сегмената алоцирају се на сегменте у складу са природом средстава на која 
се односе, ако и  само ако се приходи и расходи повезани са њима алоцирају 
на те сегменте. 
(3) За средства која се не могу приписати одређеном сегменту у постојећој 
организационој структури предузећа, формира се посебно мјесто трошкова, 
као што су мјеста трошкова развојних и инвестиционих пројеката и слично, а 
могу се објелоданити и као неалоциране ставке. 
(4) Извори средстава алоцирају се на сегменте у складу са алокацијом 
средстава на која се односе. 
(5) Извори средстава који се не могу директно приписати одређеном 
сегменту алоцирају се сразмјерно алокацији средстава на која се односе или 
се воде као неалоциране ставке.  
(6) Ако се неалоциране обавезе и власнички капитал воде као неалоциране 
ставке у извјештају по сегментима предузећа, структура извора 
финансирања регулативне основе регулисаног сегмента у сврху одобравања 
цијена и тарифа утврђује се тако што се структура власничког и позајмљеног 
капитала у укупном износу неалоцираних ставки примјењује на износ 
потребан за финансирање регулативне основе, умањен за обавезе 
алоциране на сегмент. 
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(7) Средства која служе за обављање помоћне и пратеће дјелатности на 
начин описан у члану 8. ове одлуке обавезно се приписују сегменту те 
дјелатности. 

Члан 12. 
(Алокација позиција биланса успјеха)   

(1) Пословни приходи и расходи предузећа се евидентирају по сегментима и 
мјестима трошкова, а по носиоцима се обавезно алоцирају расходи 
дјелатности чији се учинци реализују по регулисаним цијенама.  
(2) Екстерни пословни приходи се примарно алоцирају по носиоцима у 
сваком сегменту.  

Члан 13. 
(Примарна и секундарна алокација трошкова) 

(1) Рачуни који се односе на расходе предузећа приписују се одређеном 
мјесту трошкова, односно сегменту регулисане или нерегулисане дјелатности 
директно путем примарне алокације, у моменту настанка пословне промјене 
за предузеће, или путем секундарне алокације, интерним задужењем по 
трансферним (интерним) цијенама и примјеном одговарајућих кључева за 
расподјелу на носиоце трошкова након примарног евидентирања на мјесту 
настанка.  
(2) Регулисано предузеће евидентира примарне трошкове на мјестима 
главних дјелатности за сваку лиценцирану енергетску дјелатност, мјестима 
трошкова споредних дјелатности, мјестима трошкова помоћних и пратећих 
дјелатности, мјестима заједничких трошкова у предузећу као што су: мјеста 
трошкова набавке и техничке припреме, те мјестима трошкова општих, 
административних послова и управе. 
(3) Трошкови помоћних и пратећих дјелатности се директно приписују 
сегментима тих дјелатности, а алокација на сваку лиценцирану дјелатност и 
и остале дјелатности се врши обрачуном интерних учинака. 

Члан 14. 
 (Кључеви за алокацију заједничких трошкова) 

(1) Лиценцирано предузеће врши алокацију трошкова набавке, техничке 
припреме, продаје и услуга купцима и других заједничких трошкова 
примјеном унапријед одређених кључева за распоред трошкова сваке 
заједничке функције према природи трошка, уз образложење примијењених 
метода у напоменама уз финансијске извјештаје. 
(2) Трошкови општих и административних послова и трошкови управе 
алоцирају се на регулисане и остале дјелатности примјеном унапријед 
одређених кључева за алокацију сваке врсте трошкова, као посебна ставка 
оправданих трошкова у сврху одобравања цијена и тарифа, на начин и под 
условима прописаним правилником о тарифној методологији. 
(3) Уколико предузеће не објелодани примијењене кључеве за распоред 
трошкова, Регулаторна комисија ће извршити алокацију трошкова према 
властитој процјени. 
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Члан 15. 
(Носиоци трошкова) 

(1) Носиоци трошкова су сви учинци који се реализују или се могу 
реализовати на екстерном тржишту. 
(2) Помоћне услуге се обавезно идентификују као посебни носиоци трошкова. 
(3) Носиоци трошкова у дистрибутивној дјелатности могу се рашчланити на 
категорије потрошње и групе купаца у складу са тарифним системом. 

Члан 16. 
 (Обавеза редовног извјештавања) 

(1) Лиценцирано предузеће редовно доставља извјештаје Регулаторној 
комисији на обрасцима које прописује Регулаторна комисија. 
(2) Финансијски и рачуноводствени подаци који се уносе у прописане обрасце 
преузимају се са рачуна регулаторног контног плана сегмената регулисаних и 
нерегулисаних лиценцираних дјелатности. 

Члан 17. 
(Начин примјене) 

(1) Регулаторна комисија прописује начин примјене ЈРКП Упутством за 
примјену. 
(2) Упутство за примјену ЈРКП доставља се сваком предузећу које обавља 
једну или више регулисаних енергетских дјелатности, а објављује се на 
огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије. 

Члан 18. 
(Усклађивање извјештаја и евиденција) 

(1) Регулаторна комисија може по потреби прилагодити Јединственом 
регулаторном контном плану прописане обрасце који се достављају у 
тарифном поступку. 
(2) У случају измјене и допуне контног плана на којем се заснива израда 
финансијских извјештаја за правна лица у Републици Српској и система 
рачуна установљених ЈРКП, Регулаторна комисија доставља обавјештење са 
упутством за примјену свим регулисаним предузећима. 

Члан 19. 
(Обавеза усклађивања) 

(1) Регулаторна комисија води рачуна о усклађености ЈРКП са законом, 
рачуноводственим прописима, МСФИ и МРС-а који су у примјени у 
Републици Српској.     
(2) Регулаторна комисија ће усклађивати ЈРКП и упутства за његову примјену 
у складу са промјенама прописа којим се уређује контни оквир за предузећа у 
Републици Српској, обрасци билансних шема који подносе правна лица у 
Републици Српској и одредби МРС и МСФИ који се примјењују у Републици 
Српској.   
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Члан 20. 
(Примјена других прописа) 

За сва питања која нису регулисана овом одлуком примјењују се одредбе 
Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске, правилника о тарифној 
методологији и прописа о примјени контног оквира за предузећа која воде 
двојно књиговодство. 

Члан 21. 
(Ступање на снагу) 

(1) Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
"Службеном гласнику Републике Српске", а примјењује се за израду 
извјештаја које регулисана предузећа подносе Регулаторној комисији за 
период од 01.01.2010. године. 
(2) Одредбе ове одлуке које се односе на извјештавања по сегментима за 
предузећа из сектора природног гаса примјењују се од 01.01.2011. године у 
складу са обавезама раздвајања дјелатности и вођења рачуноводствених 
евиденција прописаних условима дозвола. 
(3) Даном почетка примјене ове одлуке престаје да важи Одлука о 
јединственом регулаторном контном плану ("Службени гласник Републике 
Српске", број 17/07). 
 

                                           
Број: Р-07-261-46/10                                                                    Предсједник  
13. април 2010. године                                                          Миленко Чокорило 
Требиње 
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Јединствени регулаторни контни план (ЈРКП) 

Класа Група 
Прописани 
контни 
оквир 

Број конта 
ЈРКП Ознака  Назив групе средстава 

      
0     СТАЛНА СРЕДСТВА 
 01    Нематеријална улагања 
  010   Улагања у развој 

  0100 
 

 
Дугорочна улагања у развој материјала, уређаја и 
производа 

  0101 
 

 
Дугорочна улагања у развој технологије (процеса) 
производње 

  0102   Дугорочна улагања у развој тржишта 
  0103   Дугорочна улагања у развој услуга 

  0108 
 

 
Исправка вриједности улагања у развој по основу 
амортизације 

  0109 
 

 
Исправка вриједности улагања у развој по основу 
обезвређења 

  011   Концесије, патенти, лиценце и остала права 
  0110   Концесије 
  0111   Патенти 
  0112   Лиценце 
  0113   Права на модел, узорак, робни или услужни жиг 
  0114   Индустријска знања (know-how) 
  0116   Остала дугорочна права 

  0118 
 

 
Исправка вриједности концесије, патента, лиценци 
и осталих права по основу амортизације 

  0119 
 

 
Исправка вриједности концесије, патента, лиценци 
и осталих права по основу обезвређења 

  012   Goodwill 

  0120 
 

 
Goodwill утврђен куповином правног лица које се 
спаја са правним лицем купцем (стицањем) 

  0121 
 

 
Goodwill утврђен путем пословне комбинације 
спајања два и више правних лица у једно 

  0129 
 

 
Исправка вриједности goodwill по основу 
обезвређења  

  014   Остала нематеријална улагања 

  0140 
 

 
Дугорочни закуп објеката и других некретнина 
других правних и физичких лица 

  0141 
 

 
Дугорочни закуп опреме и осталих покретних 
ствари других правних и физичких лица 

  0143 
 

 
Накнада за прикључак на телефонску, електричну, 
водоводну и канализациону мрежу 

  0144 
 

 
Програми за рачунаре (апликативни софтвер 
набављен одвојено од рачунара) 

  0145   Остала непоменута нематеријална улагања 

  0148 
 

 
Исправка вриједности осталих нематеријалних 
улагања по основу амортизације 

  0149 
 

 
Исправка вриједности осталих нематеријалних 
улагања по основуобезвређења 

     015   Нематеријална улагања  у припреми 

  0150 
 

 
Концесије, патенти, лиценце и слична права у 
припреми 

  0151   Остала нематеријална улагања у припреми 

  0159 
 

 
Исправка вриједности нематеријалних улагања у 
припреми по основу обезвређења 

  016   Аванси за нематеријална улагања 

  0160 
 

 
Аванси за нематеријална улагања добављачима у 
земљи (аналитика по добављачима) 

  0161   Аванси за нематеријална улагања добављачима у 
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 02 
   НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И 

ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ 
  020   Земљишта 
  0201   Грађевинско земљиште 

   02010 
 Грађевинско земљиште на ком су смјештени 

објекти основних постројења 
  0202   Земљишта за експлоатацију руда 

  0205 
  Земљишта под вишегодишњим засадима, 

парковима и сл. 
  0208   Остало земљишта 

  0209 
  Исправка вриједности земљишта по основу 

обезвређења 

 

  021*   Грађевински објекти - електрична енергија 
 

 0210 
 

2.1. 
Грађевински објекти - набавна вриједност 
пословних објеката - Термоелектрана 

  0210  2.1.1. Главни погонски објекат ТЕ 
 

 0210 
 

2.2. 
Грађевински објекти - набавна вриједност 
пословних објеката - Рудник 

  0210  2.2.1. Путеви и платои у Руднику 
 

 0210 
 

2.3. 
Грађевински објекти - набавна вриједност 
пословних објеката - Хидроелектрана 

  0210  2.3.1. Бране 
  0210  2.3.2. Машинска зграда 
 

 0210 
 

2.3.3. 
Тунел (доводни и одводни), цјевоводи под 
притиском 

  0210  2.3.4. Канали 
  0210  2.3.5. Прелив, слапиште 
  0210  2.3.6. Темељни испуст 
  0210  2.3.7. Водозахватна грађевина 
  0210  2.3.8. Објекти за општу безбједност и заштиту околине   
 

 0210 
 

2.3.9. 
Објекти којима се обезбјеђује пшриступ, пролаз и 
коришћење основних постројења 

 
 0210 

 
2.4 

Грађевински објекти - набавна вриједност 
пословних објеката - Дистрибуција 

  0210  2.4.1. Грађевински дио за надземне водове 
  0210  2.4.1.1. Жељезно решеткасти стубови (са темељима) 
  0210   ЖРС за ДВ 35 kV  
  0210   ЖРС за ДВ 10 kV  
 

 0210 
 

2.4.1.2. 
Бетонски стубови (укључујући темеље) (аналитика 
по НН) 

  0210   Бетонски стубови за ДВ 35 kV 
  0210   Бетонски стубови за ДВ 10 kV 
  0210   Бетонски стубови за нисконапонске водове 
 

 0210 
 

2.4.1.3. 
Дрвени стубови на бетонским ногарама 
(укључујући темеље) (аналитика по НН) 

 
 0210 

 
2.4.1.4. 

Дрвени стубови (укључујући темеље) (аналитика 
по НН) 

 
 0210 

 
2.4.1.5. 

Грађевински дио за кабловске водове (аналитика 
по НН) 

  0210   Грађевински дио кабловских водова на 35 kV 
 

 0210 
 

 
Грађевински дио кабловских водова на 10 (20, 6) 
kV 

иностранству (аналитика по добављачима) 

  0163 
 

 
Исправка вриједности аванса за нематеријална 
улагања по основу обезвређења 
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  0210   Грађевински дио кабловских водова на 0,4 kV 
  0210  2.4.2. Грађевински дио трансформаторске станице 
  0210  2.4.2.1. ТС зидане у објекту (аналитика по НН) 
  0210   Објекти зидане ТС х/35 kV 
  0210   Објекти зидане ТС х/10 kV 
  0210   Објекти зидане ТС х/0,4 kV 
  0210  2.4.2.2. МБТС (аналитика по НН) 
  0210  2.4.2.3. БТС (аналитика по НН) 
  0210  2.4.2.4. ТС на бетонским стубовима (аналитика по НН) 
 

 0210 
 

2.4.2.5. 
ТС на жељезно решеткастим стубовима 
(аналитика по НН) 

  0210  2.4.2.6. ТС на дрвеним стубовима (аналитика по НН) 
  0210  2.4.3. Објекти за општу безбједност и заштиту околине   
 

 0210 
 

2.4.4. 
Објекти којима се обезбјеђује приступ, пролаз и 
коришћење основних постројења 

 
 0210 

 
2.5. 

Грађевински објекти - набавна вриједност 
пословних објеката - Снабдијевање 

  0210  2.5.1. Пословне просторије у зиданим зградама  
  0210  2.5.2. Пословне просторије у монтажним зградама 
  0210  2.5.3. Објекти помоћних зграда (гараже и сл.) 
 

 0210 
 

2.6. 
Грађевински објекти, осим објеката основних 
потројења  

 
  

 
2.6.1. 

Зграде техничке припреме, складишта, 
диспечерски центри 

    2.6.2. Објекти помоћних и пратећих дјелатности 
     Објекти магацина, радионице, алатнице 
     Објекти друштвеног стандарда 
 

  
 

 
Објекти за обављање припремних и истражних 
радова  

 
  

 
 

Привремени објекти за обављање припремних и 
истражних радова 

     Остали објекти 
    2.6.3. Грађевински објекти за друге намјене 
 

  
 

2.6.4. 
Пословне зграде и објекти управе и 
администрације 

     Стамбени објекти који се држе у пословне сврхе  
 

 0218 
 

 
Исправка вриједности грађевинских објеката по 
основу амортизације  

 
 0219 

 
 

Исправка вриједности грађевинских објеката по 
основу обезвређења 

  021**   Грађевински објекти - природни гас 
 

 0210 
 

 
Грађевински објекти-набавна вриједност 
пословних објеката  

   02100  Приступни путеви 
   02101  Пословне просторије у зиданим зградама  
   02102  Пословне просторије у монтажним зградама 
   02103  Објекти помоћних зграда (гараже и сл.) 
 

 
0211  

 
Грађевински објекти-набавна вриједност станова и 
стамбених објеката 

 
  022 *  Постројења и опрема - електрична енергија 
  0220  3.1. Постројења - Термоелектрана 
  0220  3.1.1. Хемијска припрема воде 
  0220  3.1.1.1. Расхладни систем 
  0220  3.1.1.2. Систем снабдијевања сировом водом 
  0220  3.1.1.3. Допрема угља (дробилана и класирница) 
  0220  3.1.1.3. Отпрема шљаке и пепела 
  0220  3.1.1.4. Помоћна котловница 
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  0220  3.1.2. Мазутна станица 
  0220  3.1.2.1. Електролизна станица 
  0220  3.1.2.2. Објекти расхладног система 
  0220  3.1.2.3. Објекти ВН постројења 
  0220  3.1.2.4. Објекти за складиштење техничких гасова 
  0220  3.1.2.5. Објекти за општу безбједност и заштиту околине   
  

0220 
 

3.1.2.6. 
Објекти којима се обезбјеђује приступ, пролаз и 
коришћење основних постројења 

  0220  3.1.3. Основна постројења - Електро и машински дио  
  0220   Процесно-механичка опрема 
  0220  3.1.3.1. Котловско постројење 
  0220  3.1.3.2. Цијевни систем котла 
  0220  3.1.3.3. Ротациона опрема котла 
  0220  3.1.3.4. Помоћна опрема котла 
  0220  3.1.3.5. Системи обдувавања котла 
  0220  3.1.3.6. Систем дозирања угља 
  0220  3.1.4. Машинска сала (постројење) 
  0220  3.1.4.1. Турбина 
  0220  3.1.4.2. Напојни систем 
  0220  3.1.4.3. Кондензациони систем 
  0220  3.1.4.4. Регенеративни систем 
  0220  3.1.4.5. Циркулациони расхладни систем 
  0220  3.1.4.6. Ејекторски систем 
  0220  3.1.4.7. Уљни систем подмазивања 
  0220  3.1.4.8. Систем регулације турбине 
  0220  3.1.4.9. Помоћни ситем генератора 
  0220  3.1.4.10. Цјевоводи високог притиска 
  0220  3.1.4.11. Допрема угља 
  0220  3.1.4.12. Отпрема шљаке и пепела 
  0220  3.1.4.13. Расхладни систем 
  0220  3.1.4.14. Мазутно постројење 
  0220  3.1.4.15. Хемијска припрема воде 
  0220  3.1.4.16. Електрофилтерско постројење 
  0220  3.1.4.17. Технички гасови 
  0220  3.1.4.18. Комримовани ваздух 
  0220  3.1.4.19. Помоћна котловница 
  0220  3.1.4.20. Уљна станица 
  0220  3.1.4.21. Гријање, вентилација и климатизација гпо-а 
  0220  3.1.4.22. Систем противпожарне заштите 
  0220  3.1.4.23. Централна радионица 
  0220  3.1.5. Електро постројење 
  0220  3.1.5.1. Генератор са побудом 
  0220  3.1.5.2. Генераторски прекидач 
  0220  3.1.5.3. Растављач СН 
  0220  3.1.5.4. Оклопљени водови СН 
  0220  3.1.5.5. Енергетски трансформатори          
  0220  3.1.5.6. Електромотори СН 
  0220  3.1.5.7. Разводно постројење 400 kV 
  0220  3.1.5.8. Разводно постројење 110 kV 
  0220  3.1.5.9. Разводно постројење 35 kV 
  0220  3.1.5.10. Постројење 6 kV 
 

 0220 
 

3.3 
Постројења хидроелектрана - 
електромашински дио  

  0220  3.3.1 Хидромеханичка опрема 
  0220  3.3.2. Дизалица / лифтови / 
  0220  3.3.3. Турбине са опремом 
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  0220  3.3.4. Генератор са побудом  
  0220  3.3.5. Разводно постројење ВН 
  0220  3.3.6. Разводно постројење СН 
  0220  3.3.7. Разводно постројење НН 
  0220  3.3.8. Разводно постројење сигурносног напајања 

 
  022 *   Постројења и опрема - електрична енергија 
  0221 *   Опрема 
   02210 4.2. Основна опрема - Рудник 
   02210 4.2.1 Континуална опрема 
   02210  Роторни багери 
   02210  Претоваривачи 
   02210  Трачни транспортери 
   02210  Одлагачи 
   02210  Утоварни бункери 
   02210  Бункер са транспортером за утовар 
   02210  Претоварна самоходна колица 
   02210  Дробилице 
   02210 4.2.2 Дисконтинуална Откопно - утоварна опрема 
   02210  Ужетни агери 
   02210  Хидраулични багери 
   02210  Комбајни 
   02210  Транспортна опрема (камиони) 
   02210  Помоћна опрема  
   02210  Булдозери 
   02210  Турндозери 
   02210  Грејдери 
   02210  Утоваривачи 
   02210  Ровокопачи 
   02210  Цистерне и аутопрскалице 
   02210  Цјевополагачи 
   02210  Посипачи соли 
   02210  Сњежни плугови 
   02210  Плато приколице 
   02210 4.2.3 Електро опрема  
   02210  Главне трафостанице 
   02210  Блиндиране трафостанице 
   02210  Прикључна постројења 
   02210  Далеководи 
   02210  Кабловски развод 
   02210  Расвјетне станице 
   02210  Оклопљени водови 6 kV 
   02210  0,4 kV електромотори 
   02210  0,4 kV развод 
   02210  АКУ батерије 
   02210  Исправљачи, инвертори 
   02210  Постројења истосмјерног развода 
   02210  Дизел агрегати са припадајућим разводима 
 

  
02210 

 
Ел. инсталације освјетљења, уземљења и 
громобрана 

 
  

02210 
 

Ел.инсталације гријања, вентилације и 
климатизације 

   02210  Кабловски регали 
   02210  Спољне кабловске инсталације 
   02210  Опрема за сигнализацију и заштите 
   02210  Мјерно-регулациона опрема 
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   02210  Опрема за управљање 
   02210  Витални дијелови постројења у резерви 
   02210  Алармни системи и уређаји 
   02210  Противпожарна заштита 
   02210  Специјални алати  
   02210 4.2.4. Опрема за одводњавање: 
   02210  Понтони 
   02210  Понтонски пумпни агрегати 
   02210  Потапајуће пумпе 
   02210  Центрифугалне пумпе 
   02210  Вишестепене пумпе 
   02210  Преносне пумпе муљарице 
   02210  Цјевоводи и клапне 
   02210 4.2.5 Опрема за машинско одржавање: 
   02210  Алатне машине 
   02210  Аутодизалице и виљушкари 
   02210  Мосне и порталне дизалице 
   02210  Хидраулични и пнеуматски уређаји 
   02210 4.2.6. Геодетска опрема 
   02210 4.2.7 Опрема диспечерског центра Рудника 
   02210 4.2.8 Електро инсталације 
   02210 4.2.9 Машинске инсталације 
   02210 4.2.10. Информационо- комуникациона  опрема  
   02210 4.2.11. Метеоролошка опрема 
   02210 4.2.12. Средства службе спасавања  
   02210 4.2.13. Алармни системи и уређаји 
   02210 4.2.14. Противпожарна заштита 
   02210 4.2.15. Специјални алати 
   02210 4.2.16. Колска вага 
   02210 4.2.17. Витални дијелови постројења у резерви 
   02210 4.3. Основна опрема - Хидроелектране 
 

  02210 
4.3.1. Дизел агрегат, аку-батерије, исправљачи, 

инвертори 
   02210 4.3.2. Телекомуникације 
   02210 4.3.3. Каблови и регали, оклопљене шинске везе 
   02210 4.3.4. Освјетљење, уземљење, громобрани 
   02210 4.3.5. Гријање, вентилација, климатизација 
   02210 4.3.6. Управљачка опрема 
   02210 4.3.7. Далеководи 
   02210 4.3.8. Трансформатори 
   02210 4.3.9. Пригушнице 
   02210 4.3.10. Противпожарна заштита 
   02210 4.3.11. Цјевоводи 
   02210 4.3.12. Опрема за мјерења и надзор 
   02210 4.3.13. Уређаји радио везе  
   02210 4.3.14. Специјални алати и уређаји 
   02210 4.3.15. Противпожарна oпрема 
   02210 4.3.16. Витални дијелови постројења у резерви 
 

  02210 4.4. 
Електро - опрема електродистрибутивних 
постројења 

   02210 4.4.1. Дистрибутивни водови  
   02210  Водови напонског нивоа 110 кV 
   02210  Водови напонског нивоа 35 kV 
   02210  Водови напонског нивоа 20 кV 
   02210  Водови напонског нивоа 10 кV, 6 кV 
   02210  Прикључци 
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   02210  Прикључци на 35 kV 
   02210  Прикључци на 10 kV
   02210  Прикључци на ниском напону 
   02210 4.4.2 Опрема трафостанице 
   02210  Опрема ТС x/35 kV 
   02210  Опрема ТС x/10 (20, 6) kV 
   02210  Опрема ТС x/0,4kV 
   02210  Опрема далековода 
   02210  Опрема далековода 35 kV 
   02210  Опрема далековода 10 kV 
   02210  Опрема кабловских НН водова 
  

 02210  
Опрема надземних НН водова (Нисконапонски 
развод) 

   02210 4.4.3. Мјерни уређаји дистрибуције (аналитика по НН) 
   02210  Релеји 
   02210  Контролна бројила  
  

 02210  
Мјерне гарнитуре, бројила и уклопни сатови 
(аналитика по НН) 

   02210  МТК систем 
   02210  Преносни мјерни и испитни уређаји и локатори 
   02210 4.4.4 Уређаји радио везе 
   02210  Репетитор 
   02210  Радиостанице 
   02210 4.4.5. Агрегати 
   02210  Акумулатори 
   02210  Дизел агрегати 
  

 02210  
Трансформатори и друга дистрибутивна опрема у 
резерви 

   02210 4.4.6. Специјални алати 
   02210  Заштитна и противпожарна опрема 
   02210 4.4.7. Специјална и теренска возила 
   02210 4.5. Опрема - снабдијевање 
   02210 4.5.1 Канцеларијска опрема  
   02210  Опрема за климатизацију 
   02210  Опрема за одржавање просторија 
   02210  Канцеларијски намјештај 
   02210  Заштитна средства и противпожарна заштита 
   02210 4.5.2. Информационо-комуникациона опрема 
   02210  Рачунарска опрема (хардвер)  
   02210  Уређаји за комуникацију 
   02210 4.5.3. Возила 
   02210  Путнички аутомобили 
   02210  Комби возила 
   02210  Џипови 
   02210  Теренска возила 
   02210  Специјална возила (према намјени) 
   02210  Камиони 
   02210  Тегљачи 
   02210  Цистерне 
   02210  Аутобуси 
  0222 *  4.6. Алат и инвентар 
 

  02220 4.6.1. 
Специјални алати за постројења и опрему на 
руднику 



 16

  
 02220 4.6.2. 

Специјални алати за постројења и опрему у 
електрани 

  
 02220 4.6.3 

Специјални алати за постројења и опрему 
термоелектране  

  
 02220 4.6.4 

Специјални алати за постројења и опрему 
хидроелектране 

  
 02220 4.6.5. 

Специјални алати за постројења и опрему 
дистрибуције 

  
 02220 4.6.6. 

Остали алат и инвентар који се користи дуже од 1 
године 

  
 02220 4.6.7. 

Алати помоћних дјелатности / браварија, 
аутомеханичарска радионица и сл./ 

  
 02220 4.6.8. 

Специјални и универзални алат споредних 
дјелатности  

 
 0228 * 

 
 

Исправка вриједности постројења и опреме по 
основу амортизације 

 
 0229 * 

 
 

Исправка вриједности постројења и опреме по 
основу обезвређења 

  022 **     Постројења и опрема - природни гас 

  0220 **     Постројења - природни гас 
    02200  Гасоводи прекo 10 bara 
    022000  Гасоводи (аналитика) 
   02201  Гасоводи од 6-10 bara 
    022010  Гасоводи (аналитика) 
   02202   Гасоводи до 6 bara (аналитички разврстати) 
  0221 **     Опрема - природни гас 
    02210   Канцеларијски намјештај 
     022100   Опрема за климатизацију 
     022101   Опрема за одржавање просторија 
     022102   Канцеларијски намјештај 
     022103   Заштитна средства и противпожарна заштита 
  0222 **     Алат и инвентар 
    02220   Алат 
    02221   Специјални алати 
    02222   Остали алати и инвентар 
  0223 **     Опрема – мјерно регулациона опрема 
     02230  МРС  
     022300  МРСК Г - 2,5 
     022301  МРСК Г - 4 
     022302  МРСК Г - 6 
     022303  Остали МРС 
     02231  Опрема оператора система 
  0224 **    Транспортна средства  
      02240  Путнички аутомобили 
      02241  Теренска возила 
  0225 **    Контролни мјерни инструменти 
  0226 **    Информационо-комуникациона опрема 
  0227 **     Ревалоризација опреме 
  

0228 **     
Исправка вриједности постројења и опреме по 
основу амортизације 

  
0229 **     

Исправка вриједности постројења и опреме по 
основу обезвређења 

 
  023   Инвестиционе некретнине 
  0230   Земљиште које се држи у циљу остваривања 
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прихода од изнајмљивања 
 

 0231 
 

 
Грађевински објекти које се држи у циљу 
остваривања прихода од изнајмљивања 

 
 0232 

 
 

Земљиште које се држи у циљу пораста 
вриједности 

 
 0233 

 
 

Грађевински објекти које се држи у циљу пораста 
вриједности 

 
 0238 

 
 

Импаритетни губици на инвестиционим 
некретнинама по основу обезвређења 

  0239   Исправка вриједности инвестиционих некретнине  
 

 
 027 

 
 

Некретнине, постројења, опрема и 
инвестиционе некретнине у   припреми 

  0270   Земљиште у припреми 
  0271   Грађевински објекти у припреми 
  0272   Постројења у припреми 
  0273   Опрема у припреми 
  0274   Алат и инвентар у припреми 
  0275   Инвестиционе некретнине у припреми 
 

 0278 

 

 

Исправка вриједности некретнина, постројења, 
опрема и инвестиционе некретнине у припреми по 
основу обезвређења 

 
 0279 

 
 

Ефекти ревалоризације некретнина, постројења, 
опрема и инвестиционе некретнине у припреми 

 
 

 028 
 

 
Аванси за некретнине, постројења, опрема и 
инвестиционе некретнине  

 

 0280 

 

 

Дати аванси за некретнине, постројења, опрема и 
инвестиционе некретнине у домаћој валути  
(аналитика по добављачима) 

 

 0281 

 

 

Дати аванси за некретнине, постројења, опрема и 
инвестиционе некретнине у страној валути  
(аналитика по добављачима) 

 

 0289 

 

 

Исправка вриједности датих аванса за некретнине, 
постројења, опрема и инвестиционе некретнине по 
основу обезвређења 

 
 04    Дугорочни финансијски пласмани 
  040   Учешћа у капиталу зависних правних лица 
 

 0400 
 

 
Учешће у капиталу зависних правних лица у 
акцијама 

 
 0401 

 
 

Учешће у капиталу зависних правних лица у 
удјелима 

  041   Учешће у капиталу других правних лица  
  0410   Учешће у капиталу придружених правних лица 
 

 0411 
 

 
Учешће у капиталу заједнички контролисаних 
правних лица 

  0414   Остала учешћа у капиталу осталих правних лица 
  042   Дугорочни кредити повезаним правним лицима 
 

 0420 
 

 
Дугорочни финансијски кредити и зајмови 
повезаним правним лицима 

 
 0421 

 
 

Дугорочни робни кредити и зајмови повезаним 
правним лицима 

 
 0422 

 
 

Камате по дугорочним кредитима и зајмовима 
повезаним правним лицима 

  043   Дугорочни кредити у земљи 
 

 0430 
 

 
Дугорочни финансијски кредити и зајмови дати  
правним лицима у земљи 

 
  04301  

Репрограм потраживања за енергију на период 
преко 1 године 
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 0434 

 
 

Камате по дугорочним кредитима и зајмовима у 
земљи 

  044   Дугорочни кредити у иностранству 
 

 0440 
 

 
Дугорочни кредити и зајмови дати правним лицима 
у иностранству 

  045   Финансијска средства расположива за продају 
 

 046 
 

 
Финансијска средства која се држе до рока 
доспјећа 

  048   Остали дугорочни финансијски пласмани 
  0480   Откупљене сопствене акције  
  0487   Остали дугорочни пласмани 
 

 049 
 

 
Исправка вриједности дугорочних 
финансијских пласмана 

 
 0490 

 
 

Исправка вриједности учешћа у капиталу зависних 
правних лица по основу обезвређења 

 
 0491 

 
 

Исправка вриједности учешћа у капиталу других 
правних лица по основу обезвређења 

 
 0492 

 
 

Исправка вриједности датих кредита  повезаним 
правним лицима по основу обезвређења 

 
 0493 

 
 

Исправка вриједности датих кредита у земљи 
лицима по основу обезвређења 

 
 0494 

 
 

Исправка вриједности датих кредита у 
иностранству по основу обезвређења 

 
 0495 

 
 

Исправка вриједности финансијских средстава 
расположивих за продају по основу обезвређења 

 
 0496 

 
 

Исправка вриједности финансијских средстава која 
се држе до рока доспјећа по основу обезвређења 

 
 0498 

 
 

Исправка вриједности осталих дугорочних 
пласмана по основу обезвређења 

 
 05    Одложена пореска средства 
  050   Одложена пореска средства 
 

 0500 

 

 

Одложена пореска средства настала признавањем 
пореског губитка пренесеног унапријед, на период 
до пет година 

 

 0501 

 

 

Одложена пореска средства настала признавањем 
већих расхода периода у билансу успјеха у односу 
на порески дозвољене расходе 

 
 0502 

 
 

Одложена пореска средства призната по основу 
улагања у зависна правна лица и удјеле 

 
 0503 

 
 

Одложена пореска средства призната директно у 
капиталу 

 

 0509 

 

 

Промјене вриједности одложених пореских 
средстава до којих долази због промјене пореске 
стопе 

 
1     ЗАЛИХЕ 
 10    Залихе материјала 
 

 100 
 

 
Обрачун набавка залиха материјала, резервних 
дијелова, алата и инвентара 

  1000   Вриједност по обрачуну добављача 
  1001   Зависни трошкови набавке 
  1002   Царине и друге увозне дажбине 
 

 1004 
 

 
Трошкови кала, растура, квара и лома у транспорту 
до дозвољеног износа 

  1005   ПДВ који улази у набавну вриједност 
 

 1006 
 

 
Провизија, маржа увозника, односно посредничка 
провизија без ПДВ-а 

  1009   Обрачун набавке 
  101   Материјал у складишту 
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 1010 

 
 

Материјал у складишту (аналитика по складиштима 
и врстама материјала) 

  1011   Материјал у обради, доради и манипулацији 
  1012   Залихе пића, хране у ресторану 
  1013   Помоћни материјал 
  1014   Гориво и мазиво 
  1015   Канцеларијски материјал 
 

 1016 
 

 
Залихе отпадног и расходованог материјала 
(расходована опрема и инвентар) 

  1018   Остали материјал 
 

 1019 
 

 
Одступања планских од стварних цијена залиха 
материјала 

  102   Резервни дијелови у складишту 
 

 1020 
 

 
Резервни дијелови у складишту (аналитика по 
складиштима и врстама материјала) 

 
 1021 

 
 

Резервни дијелови у обради, доради и 
манипулацији 

 
 1029 

 
 

Одступање планских од набавних цијена резервних 
дијелова 

  104   Алат и инвентар у употреби 
  1040   Алат и инвентар у складишту 
  1042   Ауто-гуме у складишту 
  1043   Алат и инвентар у употреби 
  1045   Ауто-гуме у употреби 
  1046   Алат и инвентар у обради, доради и манипулацији 
 

 1049 

 

 

Исправка вриједности алата и инвентара који је дат 
у употребу и који се у цјелини отписују у 
обрачунском периоду 

 
 109 

 
 

Исправка вриједности залиха материјала, 
резервних дијелова, алата и инвентара 

 
 1090 

 
 

Исправка вриједности материјала у набавци по 
основу обезвређења 

 
 1091 

 
 

Исправка вриједности залиха материјала по основу 
обезвређења 

 
 1092 

 
 

Исправка вриједности залиха резервних дијелова 
по основу обезвређења 

 
 1094 

 
 

Исправка вриједности залиха алата, инвентара, 
ауто-гума у складишту по основу обезвређења 

 
 

11  
 

 
Залихе недовршене производње и 
полупроизвода 

  110   Недовршена производња 
  111   Полупроизводи 
  112   Недовршене услуге 

 
 12    Залихе готових производа 
  120   Готови производи 
  1200   Залихе готових производа 
 

 1209 
 

 
Одступање планских од стварних цијена готових 
производа 

 
 13    Залихе робе 
  130   Обрачун набавке робе 
  131   Роба у складишту 
  132   Роба у стоваришту 
  139   Исправка вриједности робе 

 
 

14  
 

 
Стална средства и средства обустављеног 
пословања намијењена продаји 
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  140   Нематеријална улагања намијењена продаји 
 

 1400 
 

 
Нематеријална улагања која су набављена ради 
продаје 

 
 1401 

 
 

Коришћена нематеријална улагања за која је 
донијета  одлука о продаји 

  141   Земљиште намијењено продаји 
 

 1411 
 

 
Коришћено земљиште за које је донијета одлука о 
продаји 

  142   Грађевински објекти намијењени продаји 
 

 1421 
 

 
Коришћени грађевински објекти за које је донијета 
одлука о продаји 

  143   Инвестиционе некретнине намијењене продаји 
  1430   Инвестиционе некретнине намјењене продаји 
 

 1431 
 

 
Коришћене инвестиционе некретнине за које је 
донијета одлука о продаји 

  144   Постројења и опрема намијењена продаји 
 

 1441 
 

 
Коришћене постројења и опрема за које је донијета 
одлука о продаји 

  146   Остала стална средства намијењена продаји 
 

 147 
 

 
Средства обустављеног пословања намјењена 
продаји 

 

 149 

 

 

Исправка вриједности сталних средстава и 
средства обустављеног пословања намијењених 
продаји 

 
 15    Дати аванси 
 

 150 
 

 
Дати аванси за залихе и услуге повезаним 
правним лицима 

 

 1500 

 

 

Аванси дати добављачима повезаним правним 
лицима у земљи за материјал, резервне дијелове, 
инвентар, робу и услуге 

 

 1501 

 

 

Аванси дати добављачима повезаним правним 
лицима за материјал, резервне дијелове, инвентар, 
робу и услуге у иностранству 

 
 151 

 
 

Дати аванси за залихе и услуге осталим правним 
лицима 

 

 1510 

 

 

Аванси дати другим правним лицима у земљи за 
материјал, резервне дијелове, инвентар, робу и 
услуге 

 

 1511 

 

 

Аванси дати другим правним лицима  у иностранству 
за материјал, резервне дијелове, инвентар, робу и 
услуге  

 
 159 

 
 

Исправка вриједности датих аванса за залихе и 
услуге 

 

2   
 

 
КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, 
КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА 

 20    Потраживања по основу продаје 
  200   Купци повезана правна лица  
 

 2000 
 

 
Потраживања од повезаних лица за електричну 
енергију, односно природни гас у домаћој валути 

 
 2009 

 
 

Исправка вриједности потраживања од повезаних 
лица за електричну енергију, односно природни гас  

  201   Купци у земљи  
  2010   Потраживања од купаца у земљи 
  

 20100  
Потраживања од купаца у земљи за електричну 
енергију, односно природни гас 

   20101*  Потраживања од купаца у земљи за угаљ  
   20102  Потраживања од купаца у земљи за услуге 
   20103  Потраживања од купаца у земљи по осталим 
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основама 
  2018   Спорна потраживања од купаца у земљи 
  

2019   
Исправка вриједности потраживања од купаца у 
земљи 

  202   Купци у иностранству 
  

2020   
Потраживања од купаца у иностранству за извоз 
сопствених производа 

 
  20200  

Потраживања од купаца у иностранству за 
електричну енергију, односно природни гас 

   20201*  Потраживања од купаца у иностранству за угаљ  
  2022   Потраживања од купаца у иностранству за услуге 
  

2026 
 

 
Потраживања од купаца у инострансву по осталим 
основама 

  2028   Спорна потраживања од купаца у иностранству 
  

2029 
 

 
Исправка вриједности потраживања од купаца у 
иностранству  

  209   Исправка вриједности потраживања од купаца 
 

 2090 

 

 

Исправка вриједности потраживања од купаца-
повезаних правних лица по основу обезвређења 
(аналитика по купцима) 

 

  20900  

Исправка вриједности потраживања од купаца-
повезаних правних лица по основу продаје 
електричне енергије, односно природног гаса по 
основу обезвређења (аналитика по купцима) 

 

 2091   

Исправка вриједности великих потраживања од 
купаца у земљи по основу обезвређења (аналитика 
по купцима) 

 

  20910  

Исправка вриједности великих потраживања од 
купаца у земљи по основу продаје електричне 
енергије, односно природног гаса по основу 
обезвређења (аналитика по купцима) 

 

 2092   

Исправка вриједности великих потраживања од 
купаца у иностранству по основу обезвређења 
(аналитика по купцима) 

 

  20920  

Исправка вриједности великих потраживања од 
купаца у иностранству по основу продаје електричне 
енергије, природног гаса по основу обезвређења 
(аналитика по купцима) 

  21   Потраживања из специфичних послова 
  210   Потраживања од извозника 
  2100   Потраживања од извозника повезаног правног лица 
  2109   Исправка вриједности потраживања од извозника 
  211   Потраживања на основу увоза за туђи рачун 
 

 212 
 

 
Потраживања по основу комисионе и 
консигнационе продаје 

 
 213 

 
 

Остала потраживања из специфичних послова 
повезаних предузећа  

 
 219 

 
 

Исправка вриједности потраживања из 
специфичних послова 

  22   Друга краткорочна потраживања 
 

 220 
 

 
Потраживања за камату и дивиденду од 
повезаних правних лица 

 
 2200 

 
 

Потраживања за уговорену камату од купаца - 
повезаних правних лица 

 
 2201 

 
 

Потраживања за уговорену камату по основу 
заједничког пословања од повезаних правних лица 

 
 2203 

 
 

Потраживања за дивиденде по основу улагања 
капитала у повезана правна лица 

 
 2009 

 
 

Исправка вриједности потраживања за камату и 
дивиденде од повезаних правних лица 
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 221 

 
 

Потраживања за камату и дивиденду од других 
субјеката

  222   Потраживања од запослених 
  2220   Аконтације за службена путовања у домаћој валути 
  2221   Аконтације за службена путовања у страној валути 
 

 2223 
 

 
Потраживања од запослених по основу штета 
причињених предузећу 

  2224   Потраживања од запослених по основу мањкова 
  2225   Остала потраживања од запослених 
  2229   Исправка вриједности потраживања од запослених 
  223   Потраживања од државних органа и организација 
  2230   Потраживања по основу поврата пореза, царина 
  2231   Потраживања по основу премија и регреса 
 

 2232 
 

 
Потраживања по основу дотација, донација и 
субвенција 

  2233   Потраживања по основу курсних разлика 
  2235   Остала потраживања од државних институција 
 

 2239 
 

 
Исправка вриједности потраживања од државних 
органа и организација 

  224   Потраживања за  више плаћени порез на добит 
 

 225  
 

Потраживања за преплаћене остале порезе и 
доприносе 

 
 2250 

 
 

Потраживања за више плаћене доприносе 
(аналитика по врстама доприноса) 

 
 2259 

 
 

Исправка вриједности потраживања по основу више 
плаћених пореза и доприноса 

  226   Остала краткорочна потраживања  
 

 2260 
 

 
Потраживања од фондова по основу исплаћених 
накнада запосленима за боловање, инвалидност 

 
 2261 

 
 

Потраживања од осигуравајућих организација 
накнаду штете 

 
 2268 

 
 

Остала разна краткорочна потраживања из 
пословања 

  2269   Исправка вриједности осталих потраживања 
 

 229 
 

 
Исправка вриједности других краткорочних 
потраживања 

 23    Краткорочни финансијски пласмани 
 

 230 
 

 
Краткорочни кредити и пласмани повезаним 
правним лицима 

 
 2300 

 
 

Краткорочни кредити повезаним правним лицима у 
земљи 

 
 2301 

 
 

Краткорочни кредити повезаним правним лицима у 
иностранству 

 
 2302 

 
 

Доспјели дио дугорочног кредите повезаним 
правним лицима у земљи 

 
 2303 

 
 

Доспјели дио дугорочног кредите повезаним 
правним лицима у иностранству 

 
 2304 

 
 

Дио дугорочног кредита повезаним правним лицима 
у земљи који доспијева до годину  дана 

 
 2305 

 
 

Дио дугорочног кредита повезаним правним лицима 
у иностранству који доспијева до годину дана 

  2307   Остали краткорочни пласмани 
 

 2309 
 

 
Исправка вриједност краткорочних пласмана у 
повезана правна лица 

  231   Краткорочни кредити у земљи  
  2310   Краткорочни финансијски кредити и зајмови у земљи 
 

  23100  
Репрограм потраживања за ел. енергију на период 
до једне године 

 
 2319 

 
 

Исправка вриједности одобрених краткорочних 
кредита у земљи 
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  232   Краткорочни кредити у иностранству  
 

 233 
 

 
Дио дугорочноих кредита који доспијева за 
наплату до годину дана 

 
 

2330  
 

Дио дугорочног кредита у земљи који доспијева до 
једне године 

 
 

2331  
 

Дио дугорочног кредита у иностранству који 
доспијева до једне године 

 
 

2338  
 

Исправка вриједности дијела дугорочног кредита у 
земљи који доспјевају до једне године 

 
 

2339  
 

Исправка вриједности дијела дугорочног кредита у 
иностранству који доспјевају до једне године 

 
 234 

 
 

Дио дугорочних хартија од вриједности које 
доспјевају на наплату до годину дана 

 
 235 

 
 

Финансијска средства по фер вриједности кроз 
биланс успјеха намијењена трговању 

 
 236 

 
 

Финансијска средства означена по фер 
вриједности кроз биланс успјеха  

 

 237 

 

 

Откупљене сопствене акције намјењене продаји 
и откупљени сопствени удјели намјењени 
продаји или поништавању 

  238   Остали краткорочни финансијски пласмани  
  2380   Мјенице 
  2381   Краткорочно орочена средства у домаћој валути 
  2382   Краткорочно орочена средства у страној валути 
 

 2389 
 

 
Камата садржана у осталим краткорочни 
пласманима 

 
 239 

 
 

Исправка вриједности краткорочних 
финансијских пласмана  

 24    Готовински еквиваленти и готовина 
  240   Готовински еквиваленти - хартије од вриједности 
  2400   Чекови правних лица 
  2401   Чекови грађана 
 

 2404 
 

 
Остале хартије од вриједности у страној валути 
непосредно уновчиве 

  2405   Чекови дати на наплату 
  241   Пословни рачуни (жиро рачун) - домаћа валута 
  2410   Пословни рачуни (аналитика по банкама) 
  2411   Текући рачуни (аналитика по банкама) 
  2419   Прелазни пословни рачун 
  242   Пословни рачуни  - страна валута 
 

 2420 
 

 
Девизни рачуни код банака у земљи (аналитика по 
девизама) 

  2429   Прелазни девизни рачун 
  243   Издвојена средства 
  244   Акредитиви - домаћа валута 
  245   Акредитиви - страна валута 
  246   Благајна - домаћа валута 
  2460   Главна благајна 
 

 2461 
 

 
Благајна пословних јединица (аналитика по 
јединицама) 

  247   Благајна - страна валута 
  248   Остала новчана средства 
 

 249 
 

 
Новчана средства чије коришћење ограничено 
или вриједност умањена 

 27    Порез на додату вриједност (ПДВ) 
 

 270 
 

 
Порез на додату вриједност у примљеним 
фактурама 

 
 2700 

 
 

ПДВ у примљеним фактурама за набавку обртних 
средстава, услуга или на терет расхода 
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 2701 

 
 

ПДВ у примљеним фактурама за набавку сталних 
средстава 

  271   Порез на додату вриједност плаћен при увозу 
  2710   ПДВ плаћен при увозу обртних средстава 
  2711   ПДВ плаћен при увозу сталних средстава 
  272   Порез на додату вриједност у датим авансима 
 

 273 
 

 
Порез на додату вриједност обрачунат на услуге 
иностраних лица 

 

 2730 

 

 

Порез на додату вриједност обрачунат на услуге 
иностраних лица у вези са набавком обртних 
средстава 

 

 2731 

 

 

Порез на додату вриједност обрачунат на услуге 
иностраних лица у вези са набавком сталних 
средстава 

 
 279 

 
 

Потраживања по основу разлике између 
плаћеног и наплаћеног ПДВ-а 

 
 2790 

 
 

Укупна потраживања за претходни ПДВ у пореском 
периоду 

 
 2791 

 
 

Порески кредит по основу претходног ПДВ-а који ће 
се користити у наредном пореском периоду 

 28    Активна временска разграничења 
  280   Унапријед плаћени трошкови 
 

 2800 
 

 
Унапријед плаћена премија осигурања (за период до 
12 мјесеци) 

 
 2801 

 
 

Унапријед плаћена закупнина (за период до 12 
мјесеци) 

 
 2802 

 
 

Унапријед плаћена преплата за стручне часописе и 
публикације до једне године 

 
 2803 

 
 

Унапријед плаћени трошкови рекламе и пропаганде 
до једне године 

  2809   Остали унапријед плаћени трошкови 
  281   Потраживања за нефактурисани приход 
 

 2810 

 

 

Обрачунати приходи по основу повраћаја акциза, 
пореза, царина и других дажбина по основу 
извршеног извоза 

 

 2818 

 

 

Остали обрачунати приходи текућег периода који 
нису могли бити фактурисани, а за које су настали 
трошкови у текућем обрачунском периоду 

  282   Разграничени трошкови по основу обавеза 
  288   Одложена пореска средства 
 

 2880 

 

 

Одложена пореска средства настала признавањем 
пореског губитка пренесеног унапријед, на период до 
пет година која ће се искористити у периоду од 12 
мјесеци 

 

 2881 

 

 

Одложена пореска средства настала признавањем 
пореског губитка пренесеног унапријед, на период до 
пет година која ће се искористити у периоду од 12 
мјесеци 

 

 2889 

 

 

Промјене вриједности одложених пореских 
средстава до којих долази због промјене пореске 
стопе која ће се искористити у периоду од 12 мјесеци

  289   Остала активна временска разграничења 
 29    Губитак изнад висине капитала 
  290   Губитак изнад висине капитала 

 
3     КАПИТАЛ 
 30    Основни капитал 
  300   Акцијски капитал 
  3000   Акцијски капитал - обичне акције  
  3001   Акцијски капитал - повлашћене акције 
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  302   Удјели друштва са ограниченом одговорношћу 
  

3020 
 

 
Удјели чланова друштва са ограниченом 
одговорношћу (аналитика по улагачима) 

  303   Задружни удјели  
  304   Улози 
  305   Државни капитал 
  3050   Државни капитал 
  306   Остали oсновни капитал 
 31    Уписани неуплаћени капитал 
  310   Уписане неуплаћене акције 
 

 3100 
 

 
Уписане неуплаћене обичне акције (аналитика по 
акционарима) 

 
 3101 

 
 

Уписане неуплаћене повлашћене акције (аналитика 
по акционарима) 

  312   Уписани неуплаћени удјели 
 

 3120 

 

 

Уписани неуплаћени удјели чланова друштва са 
ограниченом одговорношћу, који чине основни 
капитал (аналитика по улагачима) 

 32    Резерве 
  320   Емисиона премија 
  3200   Емисиона премија по основу продаје обичних акција 
 

 3201 
 

 
Емисиона премија по основу продаје повлашћених 
акција 

 
 3202 

 
 

Емисиона премија по основу конверзије 
повлашћених акција у обичне акције 

 
 3203 

 
 

Емисиона премија по основу уговорене 
ревалоризације уписаног неуплаћеног капитала 

  3207   Емисиона премија настала по другим основима 
  321   Законске резерве 
 

 3210 
 

 
Обавезне резерве које се формирају у складу са 
законом 

  322   Статутарне резерве 
 

33  
 

 
Ревалоризационе резерве и нереализовани 
добици и губици 

 

 330 

 

 

Ревалоризационе резерве по основу 
ревалоризације сталних средстава без 
дугорочних финансијских пласмана  

 

 3300 

 

 

Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације 
нематеријалних средстава (аналитика по врстама 
средстава) 

 
 3301 

 
 

Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације 
некретнина (аналитика по врстама средстава) 

 
 3302 

 
 

Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације 
постројења (аналитика по врстама средстава) 

 
 3303 

 
 

Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације 
опреме  (аналитика по врстама средстава) 

 

 331 

 

 

Ревалоризационе резерве по основу прерачуна 
финансијских извјештаја у другу функционалну 
валуту, односно валуту приказивања  

 
 332 

 
 

Нереализовани добици по основу финансијских 
средстава расположивих за продају 

 
 333 

 
 

Нереализовани губици по основу финансијских 
средстава расположивих за продају 

  334   Остале ревалоризационе резерве 
 34    Нераспоређени добитак 
  340   Нераспоређени добитак ранијих година 
  3400   Нераспоређени нето добитак ранијих година 
  3401   Задржана зарада из ранијих година 
  341   Нераспоређени добитак текуће године 
  3410   Нераспоређени нето добитак текуће године 
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 35    Губитак 
  350   Губитак ранијих година 
  3500   Губитак ранијих година до висине капитала 
  351   Губитак текуће године 
  3510   Губитак текуће године 

 
4     ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ 

 40    Дугорочна резервисања  
  400   Резервисања за трошкове у гарантном року 
 

 4000 

 

 

Резервисања за трошкове по основу гаранција датих 
за квалитет производа на период дужи од годину 
дана  

 
 401 

 
 

Резервисања за трошкове обнављања 
природних богатстава 

  4010   Резервисања за обнављање земљишта 
 

  40100  
Обрачунати трошкови обнављања земљишта на 
рудницима 

 
 4012 

 
 

Резервисања за обнављање других природних 
богастава 

 
 4019 

 
 

Исправка вриједности резервисања за трошкове 
обнављања природних богастава 

  402   Резервисања за задржане кауције и депозите 
  403   Резервисање за трошкове реструктурирања 
  4030   Резервисање за трошкове продаје 
 

 404 
 

 
Резервисање за накнаде и бенефиције 
запослених 

  4040   Резервисања за пензије 
  4041   Резервисање за отпремнине код одласка у пензију 
 

 4042 
 

 
Резервисање за отпремнине код отпуштања радника 
са посла 

  4043   Резервисања за јубиларне награде 
  4045   Резервисања за учешћа у добити и премији 
 

 4048 
 

 
Резервисања за остала дугорочна примања 
запослених 

 
 4049 

 
 

Исправка вриједности резервисања за дугорочна 
примања запослених 

  409   Остала дугорочна резервисања 
  4090   Дугорочна резервисања по основу штетних уговора 
 

 4091 
 

 
Дугорочна резервисања по основу издатих гаранција 
и других јамстава 

 
 4092 

 
 

Резервисања за тошкове демонтирања и уклањања 
сталних средстава 

  4094   Остала дугорочна резервисања 
 

 4095 
 

 
Дугорочна резервисања за остале вјероватне 
трошкове који задовољавају услове из МРС 37 

 
 4099 

 
 

Исправка вриједности осталих дугорочних 
резервисања 

 41    Дугорочне обавезе 
  410   Обавезе које се могу конвертовати у капитал 
 

 4100 
 

 
Дугорочни кредити који се према уговору могу 
конвертовати у капитал 

  4102   Обвезнице које се могу конвертовати у капитал 
  4103   Варанти 
 

 4108 
 

 
Остале дугорочне обавезе које се могу конвертовати 
у капитал 

 
 4109 

 
 

Исправка вриједности обавеза које се могу 
конвертовати у капитал 

  411   Обавезе према повезаним правним лицима 
  4110   Обавезе по дугорочним обвезницама издатим 
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повезаним правним лицима 
 

 4111 
 

 
Обавезе по другим дугорочним ХОБ издатим 
повезаним правним лицима 

 
 4112 

 
 

Обавезе према повезаним правним лицима у земљи 
по дугорочним кредитима 

 
 4113 

 
 

Обавезе према повезаним правним лицима по 
дугорочним кредитима у иностранству 

 
 4118 

 
 

Остале дугорочне обавезе према повезаним 
правним лицима 

 
 4119 

 
 

Исправка вриједсности дугорочних обавеза према 
повезаним правним лицима 

 
 412 

 
 

Обавезе по емитованим дугорочним хартијама 
од вриједности 

 
 4120 

 
 

Обавезе по издатим обвезницама са роком доспјећа 
преко једне године 

 

 4121 

 

 

Обавезе по дугорочним сертификатима о депозиту и 
по финансијским дериватима којима се тргује на 
берзи 

 
 4122 

 
 

Обавезе по осталим дугорочним хартијама од 
вриједности 

 

 4129 

 

 

Исправка вриједности обавеза по основу хартија од 
вриједности - камате које се односе на будући 
период 

  413   Дугорочни кредити у земљи 
  4130   Дугорочни финансијски кредити од банака у земљи  
   41300  Дугорочни финансијски кредити за основна средства 
   41301  Дугорочни финансијски кредити за обртна средства 
 

 4132 
 

 
Дугорочни робни кредити од других правних лица у 
земљи 

   41320  Дугорочни робни кредити за основна средства 
   41321  Дугорочни кредити за обртна средства 
  4139   Остали дугорочни кредити у земљи 
  414   Дугорочни кредити у иностранству 
  4140   Дугорочни финансијски кредити у иностранству 
   41400  Дугорочни финансијски кредити за основна средства 
   41401  Дугорочни финансијски кредити за обртна средства 
  4141 41410  Дугорочни робни кредити у иностранству 
   41411  Дугорочни робни кредити за основна средства 
     Дугорочни робни кредити за обртна средства 
  4149   Остали дугорочни кредити у иностранству 
 

 415 
 

 
Дугорочне обавезе по финансијском лизингу у 
земљи 

 
 4150 

 
 

Обавезе по основу финансијског закупа 
грађевинских објеката 

  4151   Обавезе по основу финансијског закупа опреме 
 

 4158 
 

 
Камате садржане у обавезама по финансијском 
закупу у земљи 

 
 416 

 
 

Дугорочне обавезе по финансијском лизингу у 
иностранству 

 
 4160 

 
 

Обавезе по основу финансијског закупа 
грађевинских објеката 

  4161   Обавезе по основу финансијског закупа опреме 
 

 4168 
 

 
Камате садржане у обавезама по финансијском 
закупу у иностранству 

 
 417 

 
 

Дугорочне обавезе по фер вриједности кроз 
биланс успјеха 

 
 4170 

 
 

Дугорочне обавезе по кредитима по фер вриједности 
кроз биланс успјеха 

 
 4171 

 
 

Дугорочне обавезе по емитованим ХОВ по фер 
вриједности кроз биланс успјеха 
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 4179 

 
 

Остале дугорочне обавезе по фер вриједности кроз 
биланс успјеха 

  418   Одложене пореске обавезе 
 

 4180 

 

 

Одложене пореске обавезе настале признавањем 
мањег износа расхода периода у билансу  успјеха у 
односу на порески дозвољене расходе 

 
 4182 

 
 

Одложене пореске обавезе признате директно у 
капиталу 

  4183   Остале одложене пореске обавезе 
  419   Остале дугорочне обавезе 
 42    Краткорочне финансијске обавезе 
 

 420 
 

 
Краткорочне финансијске обавезе према 
повезаним правним лицима 

 
 4200 

 
 

Обавезе према повезаним правним лицима по 
основу краткорочних финансијских кредита у земљи 

 
 4201 

 
 

Обавезе према повезаним правним лицима по 
основу краткорочних робних кредита у земљи 

 
 4205 

 
 

Обавезе према повезаним правним лицима у земљи  
по основу осталих краткорочних кредита  

  421   Обавезе по емитованим краткорочним ХОВ 
  422   Краткорочни кредити у земљи 
 

 4220 
 

 
Обавезе по краткорочним финансијским кредитима у 
земљи 

 
 4221 

 
 

Обавезе по краткорочним робним кредитима у 
земљи   

 
 4229 

 
 

Обавезе по осталим краткорочним  кредитима у 
земљи   

  423   Краткорочни кредити у иностранству
 

 4230 
 

 
Обавезе по краткорочним финансијским кредитима у 
иностранству 

 
 4231 

 
 

Обавезе по краткорочним робним кредитима у 
иностранству  

 
 4239 

 
 

Обавезе по осталим краткорочним  кредитима у 
иностранству   

 
 424 

 
 

Дио дугорочних кредите који доспијева за 
плаћање до једне године 

 
 4240 

 
 

Дио дугорочних кредита према банкама и другим 
правним лицима у земљи 

 
 4241 

 
 

Дио дугорочних кредита према банкама и другим 
правним лицима у иностранству 

 
 4242 

 
 

Дио дугорочних кредита према према повезаним 
правним лицима у земљи 

 

 425 

 

 

Дио дугорочних обавеза по финансијском 
лизингу које доспијевају за плаћање до једне 
године 

 
 4250 

 
 

Дио обавеза по основу финансијског закупа 
грађевинског објекта 

  4251   Дио обавеза по основу финансијског закупа опреме 
 

 4258 
 

 
Камате садржане у обавезама по финансијском 
закупу које доспјевају у периоду до годину дана 

 
 426 

 
 

Краткорочне обавезе по фер вриједност кроз 
биланс успјеха 

  429   Остале краткорочне финансијске обавезе 
 43    Обавезе из пословања 
  430   Примљени аванси, депозити и кауције 
 

 4300 
 

 
Примљени аванси од повезаних правних и физичких 
лица у земљи 

 
 4302 

 
 

Примљени аванси од других правних и физичких 
лица у земљи 

 
 4303 

 
 

Примљени аванси од других правних лица у 
иностранству 
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 4304 

 
 

Примљени депозити и кауције од повезаних правних 
лица у земљи 

 
 4306 

 
 

Примљени депозити и кауције од других лица у 
земљи 

 
 4307 

 
 

Примљени депозити и кауције од других лица у 
иностранству 

  431   Добављачи повезана правна лица 
 

 4310 
 

 
Обавезе према добављачима - повезаним правним 
лицима у земљи 

 

  43100 *  

Обавезе према добављачима - повезаним правним 
лицима у земљи за електричну енергију (развити 
аналитику) 

 
 4311   

Обавезе према добављачима - повезаним правним 
лицима у земљи за нефактурисане набавке  

 

  43110 *  

Обавезе према добављачима - повезаним правним у 
земљи за нефактурисане набавке електричне 
енергије 

  432   Добављачи у земљи
  4320   Добављачи у земљи (развити аналитику) 
 

  43220  
Обавезе према добављачима у земљи за 
електричну енергију, односно природни гас 

  4321   Добављачи у земљи за нефактурисане набавке 
 

  43210  

Обавезе према добављачима у земљи за 
нефактурисане набавке електричне енергије, 
односно природног гаса 

  433   Добављачи у иностранству  
  4330   Добављачи у иностранству (развити аналитику) 
 

  43300  
Обавезе према добављачима у иностранству за  
електричну енергију, односно природни гас 

 
 4331 

 
 

Добављачи у иностранству за нефактурисане 
набавке 

 

  43310  

Обавезе према добављачима у иностранству за 
нефактурисане набавке електричне енергије, 
односно природни гас 

  439   Остале обавезе из пословања 
  4390   Обавезе за издате чекове 
  4391   Обавезе по основу издатих мјенице 
 

 4393 
 

 
Обавезе за издате хартије од вриједности за 
измирење обавеза из пословања 

 
 4394 

 
 

Обавезе за издате остале хартије од вриједности на 
доносиоца 

  4395   Камате садржане издатим хартијама од вриједности 
  4399   Остале непоменуте обавезе из пословања 
 44    Обавезе из специфичних послова 
  440   Обавезе према увознику 
  441   Обавезе на основу увоза на туђи рачун 
 

 442 
 

 
Обавезе на основу комисионе и консигнационе 
продаје 

  449   Остале обавезе из специфичних послова 
 45    Обавезе по основу зараде и накнаде зарада 
 

 450 
 

 
Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим 
накнада зарада које се рефундирају 

 
 4500 

 
 

Обавезе за нето зараде које терете трошкове 
текућег периода 

 
 4501 

 
 

Обавезе за нето зараде које се надокнађују од 
других правних лица 

  4502   Обавезе за нето зараде из претходних година 
 

 4503 
 

 
Обавезе за нето зараде на терет позитивног 
финансијског резултата 

  4504   Обавезе за нето накнаде зарада на терете трошкова 
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текућег периода 
 

 4505 
 

 
Обавезе за нето накнаде зарада које се надокнађују 
од других правних лица 

 
 4506 

 
 

Обавезе за нето накнаде зарада из претходних 
година 

 
 4507 

 
 

Обавезе за нето накнаде зарада на терет позитивног 
финансијског резултата 

  4508   Обавезе за остале нето зараде 
  4509   Обавезе за остале нето накнаде зарада 
 

 451 
 

 
Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада, 
осим зарада које се рефундирају 

 
 4510 

 
 

Обавезе за порез по одбитку из бруто зарада 
запослених 

 
 4511 

 
 

Обавезе за порез по одбитку из бруто накнада 
зарада запослених 

 
 452 

 
 

Обавезе за доприносе на зараде и накнаде 
зарада, осим зарада које се рефундирају 

 
 4520 

 
 

Обавезе за доприносе из бруто зарада запослених 
(аналитика по врсти доприноса) 

 
 4521 

 
 

Обавезе за доприносе из бруто накнада зарада 
запослених (аналитика по врсти доприноса) 

 
 453 

 
 

Обавезе за нето накнаде зарада које се 
рефундирају 

  454   Обавезе за порезе на зараде које се рефундирају 
 

 455 
 

 
Обавезе за доприносе на зараде које се 
рефундирају 

  456   Обавезе за остала нето лична примања 
  4560   Обавезе за накнаду за топли оброк 
  4561   Обавезе за регрес за годишњи одмор 
  4562   Обавезе за теренски додатак 
  4569   Обавезе за остала нето лична примања запослених 
  457   Обавезе за порезе на остала лична примања 
 

 4570 
 

 
Обавезе за порезе по одбитку на остала лична 
примања запослених 

  458   Обавезе за доприносе на остала лична примања 
 

 4580 
 

 
Обавезе за доприносе на остала лична примања 
запослених (аналитика по врсти доприноса) 

 46    Друге обавезе 
  460  

 
Обавезепо основу камата и трошкова 
финанасирања 

 
 4600 

 
 

Обавезе на основу камата из односа са повезаним 
правним лицима 

  
4601 

 
 

Обавезе на основу камата из односа са другим 
лицима 

  4602   Обавезе на основу реализованих курсних разлика 
  4609   Обавезе на основу осталих финанасијских расхода 
  461   Обавезе за дивиденде 
 

 4600 
 

 
Обавезе за дивидене по основу повлашћених акција 
из расподјеле добити акционарских друштава 

 
 4611 

 
 

Обавезе за дивидене по основу обичних акција из 
расподјеле добити акционарских друштава 

  462   Обавезе за учешће у добитку 
  463   Обавезе према запосленима 
 

 4630 
 

 
Обавезе према запосленима за накнаду трошкова на 
службеном путовању 

 
 4631 

 
 

Обавезе према запосленима за смјештај и исхрану 
на терену ако се исплаћује запосленом 

 
 4632 

 
 

Обавезе према запосленом за трошкове превоза на 
рад и са рада 

  4633   Обавезе према запосленима за коришћење 
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сопственог аутомобила у службене сврхе 
  4634   Обавезе према запосленима за отпремнине 
 

 4635 
 

 
Обавезе према запосленима за једнократну накнаду 
у складу са социјалним програмом 

  4636   Обавезе према запосленима за јубиларне награде 
  4637   Обавезе према запосленима за давање помоћи 
 

 4638 
 

 
Обавезе за друга давања запосленима ( за 8. март, 
за Нову годину, за дјечије пакетиће и сл.) 

  4639   Остале обавезе према запосленим 
 

 464 
 

 
Обавезе према члановима управног и надзорног 
одбора 

 
 4640 

 
 

Обавезе према члановима управног и надзорног 
одбора који су у радном односу код исплатиоца 

 
 4641 

 
 

Обавезе према члановима управног и надзорног 
одбора који нису у радном односу код исплатиоца 

 
 4649 

 
 

Остале обавезе према члановима управног и 
надзорног одбора 

 
 465 

 
 

Обавезе према физичким лицима за накнаде по 
уговору 

  4650   Обавезе за накнаду по уговору о дјелу - нато износ 
 

 4652 
 

 
Обавезе за накнаду по уговору о привременим и 
повременим пословима - нето износ 

  4659   Обавезе за накнаду по другим уговорима -нато износ 
  469   Остале обавезе 
 

 4690 
 

 
Обавезе за чланарине пословним и другим 
удружењима 

  4699   Остале разне краткорочне обавезе 
 47    Порез на додатну вриједност 
 

 470 
 

 
Порез на додатну вриједност по издатим 
фактурама 

 
 471 

 
 

Порез на додатну вриједност по примљеним 
авансима

 
 472 

 
 

Порез на додатну вриједност по основу 
сопствене потрошње 

 

 479 

 

 

Обавезе за порез на додату вриједност по 
основу разлике између обрачунатог и 
аконтационог пореза на додату вриједност 

 
48  

 
 

Обавезе за остале порезе, доприносе и друге 
дажбине 

  480   Обавезе за акцизе 
  481   Обавезе за порез на добитак 
 

 482 
 

 
Обавезе за порезе, царине и друге дажбине из 
набавке или на терет трошкова 

  483   Обавезе за доприносе који терете трошкове 
 

 484 
 

 
Обавезе за порез на додату вриједност плаћен 
при увозу 

 
 489 

 
 

Остале обавезе за порезе, доприносе и друге 
дажбине 

 49    Пасивна временска разграничења 
  490   Унапријед обрачунати расходи периода 
 

 4900 
 

 
Обрачунати трошкови закупнине који се односе на 
текући обрачунски период 

 
 4901 

 
 

Обрачунати трошкови гријања који нису 
фактурисани у обрачунском периоду 

  4902   Обрачунате премије осигурања 
  4903   Обрачунати кало, растур, квар и лом 
 

 4909 
 

 
Обрачунати остали трошкови текућег обрачунског 
периода који нису фактурисани у том периоду 

  491   Обарчунати приходи будућег периода 
  4910   Унапријед наплаћени приходи од продаје учинака 
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  4911   Унапријед наплаћени приходи од продаје робе 
  4912   Унапријед наплаћени приходи од закупа 
  4919   Унапријед наплаћени остали приходи  
  492   Разграничени зависни трошкови набавке 
  493   Одложени приходи и примљене донације 
 

 4930 
 

 
Одложени приходи на основу донација примљених 
од државних органа 

 
 4931 

 
 

Одложени приходи по основу пријема средстава без 
накнаде од повезаних правних лица 

 
 4932 

 
 

Одложени приходи по основу пријема средстава без 
накнаде од других правних лица 

 
 4933 

 
 

Одложени приходи за примање имовине на основу 
уговора о приватизацији 

 
 4934 

 
 

Одложени приход на основу накнада за изградњу 
прикључка 

  4939   Остали одложени приходи на основу донација 
  494   Разграничени приходи по основу потраживања 
  495   Одложене пореске обавезе 
 

 4950 

 

 

Одложена пореска обавезе настале признавањем 
мањег износа расхода периода у билансу успјеха у 
односу на порески дозвољене расходе који 
доспјевају у року од 12 мјесеци 

 
 4952 

 
 

Одложена пореска обавезе признате директно у 
капиталу које доспијевају у року од 12 мјесеци 

  499   Остала пасивна временска разграничења 
 

 4990 
 

 
Краткорочна резервисања по основу штетних 
уговора 

 
 4991 

 
 

Краткорочна резервисања по основу издатих 
гаранција и других јамстава 

 
 4992 

 
 

Краткорочна резервисања за трошкове у гаратном 
року 

 
 4993 

 
 

Краткорочна резервисања за трошкове обнављања 
природних богатстава 

 
 4994 

 
 

Краткорочна резервисања за задржане кауције и 
депозите 

 
 4995 

 
 

Краткорочна резервисања за трошкове 
реструктурисања 

 
 4996 

 
 

Краткорочна резервисања за накнаде и бенифиције 
запослених 

  4997   Остала краткорочна резервисања  
  4999   Остала пасивна временска разграничења 

 
5     РАСХОДИ 

 50    Набавна вриједност продате робе 
  500   Набавка робе 
  5000   Набавка робе (ако се залихе воде у оквиру класе 9) 
  501   Набавна вриједност продате робе 
  5010   Набавна вриједност продате робе на мало  
 

  

50100 

 

Набавна вриједност купљене електричне енергије, 
односно природног гаса ради продаје 
квалификованим купцима (аналитика по 
категоријама потрошње) 

 

  

50101 

 

Набавна вриједност купљене електричне енергије, 
односно природног гаса ради продаје тарифним 
купцима (аналитика по категоријама потрошње) 

      
  5011   Набавна вриједност продате робе на велико 
 

  
50110 

4 

Набавна вриједност продате електричне енергије, 
односно природног гаса ради продаје 
снабдијевачима (на велико) 
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 5012 

 
 

Набавна вриједност продате робе на мало 
повезаним правним лицима 

 
 5013 

 
 

Набавна вриједност продате робе на велико 
повезаним правним лицима 

 
 5014 

 
 

Набавна вриједност продате робе у транзиту и 
реекспорту 

  5019   Набавни трошкови остале робе 
 

 502            
 

 
Набавна вриједност продатих сталних средстава 
прибављених ради продаје 

 51    Трошкови материјала 
  510   Набавка материјала  
  5100   Набавка материјала 
  511   Трошкови материјала за израду  
 

 5110 
 

 
Трошкови основог материјала и сировина за израду 
учинака (варијабилни трошкови производње) 

 

  

51100 Трошкови основог материјала и сировина за 
извођење нових прикључака корисника (варијабилни 
трошкови производње) 

 
  

51101 Материјал утрошен у изградњи основних средстава 
(која се капитализују) 

  5111  Утрошени помоћни материјал за израду учинака 
 

  

51110 Трошкови помоћног материјала за извођење нових 
прикључака корисника (варијабилни трошкови 
производње) 

 
  

51111 
 

Утрошени помоћни материјал у изградњу основних 
средстава (која се капитализују) 

  5112   Трошкови амбалаже 
  5113   Укалкулисани кало, растур, квар и лом материјала 
  5114   Утрошени остали материјал за израду учинака  
 

 
5115  

 
Утрошени материјал и резервни дијелови за 
одржавање и  сервисирање средстава других лица 

 

 

 51150 

 

Утрошени материјал и РД за одржавање мјерних 
уређаја и друге електро, односно гасне-опреме 
других лица 

  5119   Одступање од цијена материјала израде 
  512   Трошкови режијског материјала 
  5120   Утрошени материјал у промету производа и услуга 
 

 
5121  

 
Утрошене ауто- гуме које се у цјелини отписују у 
периоду набавке 

 
 

 51210 
 

Утрошене ауто-гуме радне и грађевинске 
механизације 

   51211  Утрошене остале ауто-гуме 
 

 
5122  

 
Утрошена ХТЗ опрема која се у цјелини отписују у 
периоду набавке 

 
 

5123  
 

Утрошен ситан алат и инвентар који се не укључују у 
цијену коштања властитих учинака 

 
 

5124  
 

Материјал и дијелови утрошени за текуће 
одржавање основних средстава 

 
  

51240 
5.1. 

Трошкови материјала и РД за редовно планско 
одржавање основних средстава 

 
   5.1.1. 

Утрошени материјал за редовно планско одржавање 
основних средстава  

 
   5.1.2. 

Утрошени резервни дијелови за редовно планско 
одржавање основних средстава 

 
  51241 6.1. 

Утрошени материјал и РД  за хаваријско одржавање 
основних средстава 

 
   6.1.1. 

Утрошени материјал за хаваријско одржавање 
основних средстава 

 
   6.1.2. 

Утрошени резервни дијелови за хаваријско 
одржавање основних средстава  

   51249  Остали утрошени материјал за одржавање 
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  5125   Утрошени остали (режијски) материјал 
   51250  Утрошени канцеларијски материјал 
   51259  Утрошени остали режијски материјал  
 

 5126   
Утрошена храна и пиће у ресторанима друштвене 
исхране  

 
 5129   

Одступање планских од стварних цијена осталог 
материјала  

  513   Трошкови горива и енергије 
  5130   Трошкови нафтних дериватa (горива и мазива) 
 

  51300  
Утрошени деривати нафте за израду учинака  
(у основном процесу) 

   51301  Утрошени деривати нафте за радну механизацију  
 

  51302  
Утрошени деривати нафте за теретна и теренска 
возила 

   51303  Утрошени деривати нафте за  путничка возила 
   51304  Утрошени деривати нафте за одржавање  
   51309  Утрошена остала горива и вода 
 

 5131 
 

 
Трошкови угља и осталих чврстих горива за 
добијање топлотне енергије 

  5132   Трошкови осталог горива 
  5133   Трошкови електричне енергије 
 

  51330 * 7.1. 
Утрошена електрична енергија преко бројила 
крајње потрошње 

     7.1.1 Утрошена електрична енергија за израду учинака 
     7.1.2. Утрошена електрична енергија за остале сврхе 
 

  51331 * 8.1. 
Трошкови преузете електричне енергије за 
надокнаду губитака 

  5134   Трошкови паре 
  5135   Трошкови гаса 
   51350 **  Потрошња гаса преко бројила крајње потрошње 
   51351 **  Трошкови гаса за надокнаду дозвољених губитака  
   51352 **  Трошкови гаса за надокнаду прекомјерних губитака 
  5136   Трошкови топлотне енергије 
  5139   Трошкови остале енергије 
 

52  
 

 
Трошкови зарада и накнада зарада и осталих 
личних расхода 

  520   Трошкови бруто зарада 
 

 5200 
 

 
Бруто зараде по основу редовног рада са пуним 
радним временом 

 
  52000  

Трошкови зарада по основу резултата рада радника 
- стимулације за остварења норме  

 
  52001  

Трошкови зарада по основу резултата предузећа - 
стимулације за пословни резултат 

   52002  Трошкови зарада на активирању учинака 
   52003  Трошкови зарада по осталим основама 
 

 5201 
 

 
Бруто зараде по основу редовног рада са скраћеним 
радним временом 

  521   Трошкови бруто накнада зарада 
 

 5210 
 

 
Трошкови бруто накнада зарада за рад у нерадне 
дане 

 
 5211 

 
 

Трошкови бруто накнада зарада за плаћено 
одсуство са посла 

  5212   Трошкови бруто накнада зарада за годишњи одмор 
  5213   Трошкови бруто накнада зарада за боловање 
  5214   Трошкови бруто накнада зарада за ноћни рад и сл. 
 

 5219 
 

 
Друге бруто накнаде исплаћене запосленим у новцу 
или натури 

  522   Трошкови бруто накнада члановима управног и 
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надзорног одбора 
 

 5220 
 

 
Трошкови бруто накнада члановима управног 
одбора 

 
 5221 

 
 

Трошкови бруто накнада члановима надзорног 
одбора 

  529   Трошкови бруто oсталих личних расхода 
  5290   Отпремнина за одлазак у пензију 
  5291   Јубиларне награде 
  5292   Трошкови дневница на службеном путу 
  5293   Трошкови смјештаја и исхране на службеном путу 
  5294   Трошкови превоза на службеном путу 
 

 5295 
 

 
Накнаде трошкова превоза на радно мјесто и са 
радног мјеста 

  5296   Накнада за смјештај и исхрану на терену 
 

 5297 
 

 
Отпремнине за раскид радног односа исплаћене 
изнад укупног резервисања 

  5298   Помоћ запосленим и породици 
 

 5299 
 

 
Остале накнаде трошкова запосленим 
послодавцима и другим физичким лицима 

   52990  Регрес за коришћење годишњег одмора 
 

  52991 9.1. 
Накнаде физичким лицима која нису у радном 
односу са уплатиоцем 

     9.1.1. Накнада за привремене и повремене послове 
     9.1.2. Накнада по уговору о дјелу 
 

  
 

9.1.3. 
Остале накнаде физичким лицима који нису у 
радном односу са уплатиоцем  

 53    Трошкови производних услуга 
  530   Трошкови услуга на изради учинака 
  5300   Трошкови производних услуга на изради учинака 
   53000  Услуге ископа и утовара на руднику 
   53001  Услуге на изради прикључака на терет купаца 
   53009  Остале услуге на изради учинака 
 

 5301 
 

 
Трошкови производних услуга у вршењу услуга које 
се сматрају учинци 

 
  

53010** 
 

Трошкови одоризације 
 

  531   Трошкови транспортних услуга 
 

 5310 
 

 
Трошкови превоза који нису укалкулисани у цијену 
материјала и РД 

  5311**   Цјевоводни транспорт 
   53110 **  Трошкови транспортне мреже 
    531100 Трошкови транспортне мреже за услугу транспорта 
 

  
 

531101 
Трошкови транспортне мреже за услугу оператора 
система 

   53111 **  Трошкови дистрибутивне мреже 
   53112 **  Трошкови оператора система 
  5312   Трошкови утовара, истовара и претовара 
  5313   Трошкови за услуге регистрованих носача 
 

 5314 
 

 
Транспортни трошкови опреме готових производа до 
купаца 

  5315   Трошкови ПТТ услуга 
  5316   Трошкови такси и rent-a-car услуга 
 

 5317 
 

 
Трошкови интернет услуга и бежичног преноса 
података 

  5319   Трошкови осталих транспортних услуга 
  532   Трошкови услуга одржавања 
 

 5320 
 

 
Трошкови за услуге на текућем одржавању основних 
средстава 
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  53200  

Трошкови за услуге на планском одржавању 
основних средстава 

 
  53201  

Трошкови услуга на хаваријском одржавању 
основних средстава  

 
  53202  

Трошкови услуга на отклањању штета на туђим 
средствима 

 
  53203  

Услуге провјере и цертификација исправности 
уређаја  

 

 5321 

 

 

Трошкови услуга на инвестиционом одржавању 
основних средстава, осим  трошкова услуга 
укључених у вриједност замјењених резервних 
дјелова 

  533   Трошкови закупа 
 

 5330 
 

 
Закупнина пословног простора правних лица и 
предузетника 

 
 5331 

 
 

Закупнина складишног простора правних лица и 
предузетника 

 
 5332 

 
 

Закупнина канцеларијског простора правних лица и 
предузетника 

  5333   Закупнина земљишта правних лица и предузетника 
  5334   Закупнина опреме правних лица и предузетника 
 

 5335 
 

 
Оперативни лизинг опреме правних лица и 
предузетника 

  5336   Трошкови за закуп транспортних средстава 
 

 5339 
 

 
Трошкови осталих закупнина правних лица и 
предузетника 

  534   Трошкови сајмова 
  535   Трошкови рекаламе и пропаганде 
  536   Трошкови истраживања 
  537   Трошкови развоја који се не капитализују 
  539   Трошкови осталих услуга 
  5390   Трошкови за производне услуге 
  5391   Трошкови за услуге у промету производа и услуга 
 

 5392 
 

 
Трошкови комуналних услуга (обавезна 
дезинфекција, дератизација и сл.) 

  5393   Трошкови за услуге заштите на раду 
 

 5396 
 

 
Производне услуге по уговору о повременим и 
привременим пословима 

  5397     
 

 5398 
 

 
Трошкови услуге мјерног мјеста (очитање бројила, 
достављање рачуна ...) 

  5399   Трошкови осталих производних услуга 
   53990 10 Трошкови коришћења мреже 
 

   10.1

Трошкови коришћења мреже ради испоруке 
енергије тарифним купцима (аналитика за купце 
на 110 kV и на купце кориснике дистрибутивне 
мреже)

 
   . 

Трошкови преносне мрежне тарифе за услуге 
преноса   

    10.1.2. Трошкови преносне мрежне тарифе за услуге НОС-а 
 

   10.1.3 
Трошкови помоћних услуга - секундарне и 
терцијерне регулације 

 
   10.1.4. 

Трошкови прекомјерно преузете реактивне 
електричне енергије 

    10.1.5. Трошкови недозвољених одступања 
    10.1.6. Трошкови коришћења дистрибутивне мреже  
 

  53991 * 10.2.

Трошкови коришћења мреже ради испоруке 
енергије квалификованим купцима (аналитика за 
купце на 110 kV и на купце кориснике 
дистрибутивне мреже)
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   10.2.1. 

Трошкови преносне мрежне тарифе за услуге 
преноса   

    10.2.2. Трошкови преносне мрежне тарифе за услуге НОС-а 
 

   10.2.3 
Трошкови помоћних услуга - секундарне и 
терцијерне регулације 

 
   10.2.4. 

Трошкови прекомјерно преузете реактивне 
електричне енергије 

    10.2.5. Трошкови недозвољених одступања 
    10.2.6. Трошкови коришћења дистрибутивне мреже 
 

  53992 * 10.3. 
Трошкови преносне мрежне тарифе за 
преузимање због дистрибутивних губитака 

 
   10.3.1. 

Трошкови преносне мрежне тарифе за услуге 
преноса  за остварене дистрибутивне губитке 

 
   10.3.2. 

Трошкови преносне мрежне тарифе за услуге НОС-а  
за остварене дистрибутивне губитке 

 

   10.3.3. 

Трошкови помоћних услуга - секундарне и 
терцијерне регулације за остварене дистрибутивне 
губитке 

 

   10.3.4. 

Трошкови прекомјерно преузете реактивне 
електричне енергије за остварене дистрибутивне 
губитке 

 
   10.3.5. 

Трошкови недозвољених одступања за 
остварене дистрибутивне губитке 

      
 54    Трошкови амортизације и резервисања 
  540   Трошкови амортизације 
 

 5400 
 

 
Трошкови амортизације који се укључују у пореску 
основицу 

 
 5401 

 
 

Трошкови амортизације који се не укључују у 
пореску основицу 

 

 5402 

 

 

Повећање трошкова амортизације због повећања 
амортизационе основице по основу процјене 
вриједности имовине која се амортизује 

 
 541 

 
 

Трошкови резервисања за трошкове у гарантном 
року 

 
 5410 

 
 

Резервисање за трошкове у гарантном року дужем 
од 12 мјесеци 

 
 5411 

 
 

Резервисање за трошкове у гарантном року краћем 
од 12 мјесеци 

 
 542 

 
 

Трошкови резервисања за обнављања 
природних богастава 

 
 5420 

 
 

Резервисања за обнављање природних богастава у 
периоду дужем од 12 мјесеци 

 
 5421 

 
 

Резервисања за обнављање природних богастава у 
периоду краћем од 12 мјесеци 

 
 543 

 
 

Трошкови резервисања за задржане кауције и 
депозите 

 
 5430 

 
 

Трошкови резервисања за задржане кауције и 
депозите у периоду дужем од 12 мјесеци 

 
 5431 

 
 

Трошкови резервисања за задржане кауције и 
депозите у периоду краћем од 12 мјесеци 

 
 544 

 
 

Трошкови резервисања за трошкове 
реструктурисања 

 
 5440 

 
 

Трошкови резервисања за трошкове 
реструктурисања у периоду дужем од 12 мјесеци 

 
 5441 

 
 

Трошкови резервисања за трошкове 
реструктурисања у периоду краћем од 12 мјесеци 

 
 545 

 
 

Трошкови резервисања за накнаде и друге 
бенефиције запослених 

 
 5450 

 
 

Трошкови резервисања за отпремнине приликом 
одласка у пензију до 12 мјесеци 
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 5451 

 
 

Трошкови резервисања за јубиларне награде 
запосленима до 12 мјесеци 

 
 5452 

 
 

Трошкови резервисања за друге обавезе према 
запосленима до 12 мјесеци 

 
 5453  

 
 

Трошкови резервисања за отпремнине приликом 
одласка у пензију за период дужи од 12 мјесеци 

 
 5454 

 
 

Трошкови резервисања за јубиларне награде 
запосленима за период дужи од 12 мјесеци 

 
 5455 

 
 

Трошкови резервисања за друге обавезе према 
запосленима за период дужи од 12 мјесеци 

      
  549   Трошкови осталих дугорочних резервисања 
 

 5490 
 

 
Трошкови резервисања за остала дугорочна 
резервисања 

 55    Нематеријални трошкови 
  550   Трошкови непроизводних услуга 
  5500   Трошкови рачуноводствених услуга 
 

 5501 
 

 
Трошкови ревизије финансијских извјештаја или 
ревизије пословања 

  5502   Трошкови адвокатских услуга 
  5503   Трошкови здравствених услуга 
  5504   Трошкови за услуге осталих друштвених дјелатности 
  5505   Трошкови стручног образовања запослених 
 

 5506 
 

 
Услуге у вези са стручним усавршавањем 
(семинари, симпозијуми и сл.) 

 
 5507 

 
 

Услуге за измјене које се врше на постојећим 
програмима за рачунаре 

  5508   Услуге чишћења просторија 
  5509   Остале непроизводне услуге 
  551   Трошкови репрезентације 
 

 5510 
 

 
Трошкови репрезентације у сопственим пословним 
просторијама 

 
 5511 

 
 

Трошкови репрезентације на сајамским и другим 
манифестацијама 

 
 5512 

 
 

Трошкови угоститељских услуга у ужем смислу 
(храна и пиће) 

 
 5513 

 
 

Трошкови преноћишта и исхране пословних 
партнера 

 
 5514 

 
 

Трошкови по основу угоститељских услуга приликом 
јубиларних послова 

  5515   Трошкови за поклоне 
  5519   Остали трошкови репрезентације 
  552   Трошкови премија осигурања 
 

 5520 
 

 
Премије осигурања некретнина, постројења и 
опреме 

  5521   Премије осигурања залиха 
  5522   Премије осигурања потраживања 
  5523   Премије осигурања осталих обртних средстава 
 

 5524 
 

 
Премије осигурања од одговорности према трећим 
лицима 

  5525   Премије осигурања средстава у транспорту 
  5526   Премије за обавезно осигурање лица 
 

 5527 

 

 

Премије осигурања запослених од последица 
несрећних случајева (осим премија по основу 
осигурања живота запослених за које се врши 
обустава од зарада) 

 
 5529 

 
 

Остале премије осигурања за имовину и 
одговорност према трећим лицима 

  553   Трошкови платног промета 
  5530   Трошкови платног промета у земљи (провизије и др.) 
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  5531   Трошкови платног промета са иностранством 
  5532   Трошкови банкарских услуга 
  5533   Остали трошкови платног промета 
  554   Трошкови чланарина 
  5540   Чланарине привредним  коморама  
  5542   Чланарине пословним удружењима  
 

 5543 
 

 
Чланарине другим облицима повезивања 
привредних друштава 

  5544   Чланарине међународним организацијама 
  5549   Остале чланарине пословним и другим удружењима 
  555   Трошкови пореза 
  5500    Порез на имовину 
  5551   Накнада за коришћење вода 
  5552   Накнада за коришћење шума 
  5553   Накнада за противпожарну заштиту 
  5555   Накнада за уређење грађевинског земљишта 
  5557   Комунална и републичка такса на фирму 
  5559   Остале порези који терете трошкове 
  556   Трошкови доприноса 
 

 5560 
 

 
Доприноси на исплате по уговору о повременим и 
привременим пословима 

 
 5561 

 
 

Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање за 
докуп стажа 

 

 5565 

 

 

Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање 
запослених чији се рад рачуна са увећаним 
трајањем-бенефицирани радни стаж 

  5567   Трошкови регулаторне накнаде 
  5569   Трошкови осталих доприноса 
  559   Остали нематеријални трошкови 
  5590   Трошкови огласа у штампи и другим медијима  
  5591   Таксе (административне, судске,...) 
  5592   Судски трошкови и трошкови вјештачења 
 

 5593 
 

 
Трошкови претплате на часописе и стручне 
публикације 

  5599   Остали нематеријални трошкови 
 56    Финансијски расходи 
 

 560 
 

 
Финансијски расходи по основу односа са 
повезаним правним лицима  

 
 5600 

 
 

Расходи по основу камата из односа са повезаним 
правним лицима у земљи 

 
 5601 

 
 

Расходи по основу негативних курсних разлика из 
односа са повезаним правним лицима 

 
 5602 

 
 

Расходи по основу ефеката валутне клаузуле из 
односа са повезаним правним лицима 

 
 5603 

 
 

Отписи дугорочних финансијских пласмана из 
односа са повезаним правним лицима у земљи 

 
 5609 

 
 

Остали финанасијски расходи из односа са 
повезаним правним лицима у земљи 

  561   Расходи камата  
 

 5610 
 

 
Расходи камата по краткорочним и дугорочним 
кредитима  

 
  56100  

Расходи камата по краткорочним и дугорочним 
кредитима у земљи 

 
  56101  

Расходи камата по краткорочним и дугорочним 
кредитима у иностранству 

 
 5611 

 
 

Расходи камата који су садржани у издатим 
мјеницама 

  5612   Расходи камата по хартијама од вриједности 
  5613   Расходи камата по другим финансијским 
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пласманима 
  5614   Расходи камата по купопродајним односима  
   56140  Расходи камата по купопродајним односима у земљи 
 

  56141  
Расходи камата по купопродајним односима у 
иностранству 

  5615   Расходи камата по финансијском лизингу 
  5616   Затезне камате 
   56160  Затезне камате у земљи  
   56161  Затезне камате у иностранству 
  5617   Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе 
  5618   Камате по осталим финансијским обавезама 
  562   Негативне курсне разлике 
 

 5620 

 

 

Реализоване курсне разлике по финансијским 
пласманима, потраживањима и обавезама у страној 
валути 

 
 5621 

 
 

Негативне курсне разлике настале прерачунавањем 
на средњи курс средстава у страној валути 

 
 5622 

 
 

Негативне курсне разлике настале код плаћања и 
наплата у девизама 

  5629   Остале реализоване негативне курсне разлике 
  563   Расходи по основу ефеката валутне клаузуле 
 

 5630 
 

 
Расходи по основу валутне клаузуле за заштиту 
потраживања 

 
 5631 

 
 

Расходи по основу валутне клаузуле за заштиту 
пласмана 

 
 5632 

 
 

Расходи по основу валутне клаузуле за заштиту 
обавеза 

  5639   Остали расходи по основу валутне клаузуле 
  569   Остали финансијски расходи 
 57    Остали расходи 
 

 570 

 

 

Губици по основу продаје и расходовања 
нематеријалних улагања, некретнина, постројења 
и опреме 

 
 5700 

 
 

Неотписана вриједност и додатни трошкови 
расходовања нематеријалних улагања 

 
 5701 

 
 

Неотписана вриједност и додатни трошкови 
расходовања некретнина 

 
 5702 

 
 

Неотписана вриједност и додатни трошкови 
расходовања постројења и опреме 

 

 5703 

 

 

Неотписана вриједност и додатни трошкови 
расходовања алата и инвентара са калкулативним 
отписом 

  5704   Губици по основу продаје нематеријалних улгања 
 

 5705 
 

 
Губици по основу продаје некретнина (капитални 
губици) 

  5706   Губици по основу продаје постројења и опреме 
 

 5707 
 

 
Губици по основу продаје алата и инвентара са 
калкулативним отписом 

 

 5708 

 

 

Неотписана вриједност нематеријалних улгања, 
некретнина, постројења и опреме пренесених без 
накнаде 

 

 5709 

 

 

Неотписана вриједност нематеријалних улгања, 
некретнина, постројења и опреме отуђених по 
другим основама 

 
 571 

 
 

Губици на основу продаје и расходовања 
инвестиоционих некретнина 

 
 573 

 
 

Губици по основу продаје средстава 
обустављеног пословања 

 
 574 

 
 

Губици по основу продаје учешћа у капиталу и 
хартија од вриједности 



 41

  575   Губици по основу продаје материјала 
  576   Мањкови изузимајући мањкове залиха учинака 
  5767   ПДВ за прекомјерне губитке 
 

 577 

 

 

Расходи по основу ефеката уговорене заштите 
од ризика, који не испуњавају услове да се 
искажу у оквиру ревалоризационих резерви 

 
 578 

 
 

Расходи по основу исправке вриједности и 
отписа потраживања 

 
 5780 

 
 

Расходи по основу исправке вриједности 
потраживања од купаца повезаних правних лица  

 

  57800 *  

Расходи по основу исправке вриједности 
потраживања од купаца повезаних правних лица за 
електричну енергију 

 

  57801 *  

Расходи по основу исправке вриједности 
потраживања од купаца повезаних правних лица за 
услуге 

 

 5781 

 

 

Расходи по основу исправке вриједности 
потраживања од купаца који нису повезана правна 
лица  

 

  57810  

Расходи по основу исправке вриједности 
потраживања од купаца који нису повезана правна 
лица за електричну енергију, односно природни гас 

 

  57811  

Расходи по основу исправке вриједности 
потраживања од купаца који нису повезана правна 
лица за услуге 

 
 5782 

 
 

Расходи по основу директног отписа потраживања 
од купаца повезаних правних лица 

 

  57820 *  

Расходи по основу директног отписа потраживања 
од купаца повезаних правних лица за електричну 
енергију 

 
  57821 *  

Расходи по основу директног отписа потраживања 
од купаца повезаних правних лица за услуге 

 
 5783 

 
 

Расходи по основу директног отписа потраживања 
од купаца који нису повезана правна лица 

 

  57830  

Расходи по основу директног отписа потраживања 
од купаца који нису повезана правна лица за 
електричну енергију, односно природни гас

 
  57831  

Расходи по основу директног отписа потраживања 
од купаца који нису повезана правна лица за услуге

 
 5789 

 
 

Остали расходи по основу исправке вриједности и 
отписа потраживања 

 
 579 

 
 

Расходи по основу расходовања залиха материјала, 
робе и остали расходи 

  5790   Кало, растур, квар и лом залиха материјала 
  5791   Кало, растур, квар и лом залиха робе 
  5792   Трошкови судских и других спорова 
  5795   Накнада штете трећим лицима 
  5799   Непоменути остали расходи 
 58    Расходи по основу обезвређења имовине 
  580   Обезвређење нематеријалних улагања 
  5800   Обезвређење улагања у развој 
  5801   Обезвређење концесија 
  5802   Обезвређење патената, лиценци и сличних права 
  5803   Обезвређење goodwill 
  5809   Обезвређење осталих нематеријалних улагања 
  581   Обезвређење некретнина, постројења и опреме 
 

 5810 

 

 

Обезвређење земљишта изнад висине 
расположивих ревалоризационих резерви 
конкретних средстава 

  5811   Обезвређење некретнина изнад висине 
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расположивих ревалоризационих резерви 
конкретних средстава 

 

 5812 

 

 

Обезвређење постројења изнад висине 
расположивих ревалоризационих резерви 
конкретних средстава 

 
 5813 

 
 

Обезвређење опреме изнад висине расположивих 
ревалоризационих резерви конкретних средстава 

 

 5814 

 

 

Обезвређење на некретнина, постројења и опреме у 
припреми изнад висине расположивих 
ревалоризационих резерви конкретних средстава 

 

 5815 

 

 

Обезвређење датих аванса  за некретнине, 
постројења и опреме изнад висине расположивих 
ревалоризационих резерви конкретних средстава 

 
 5819 

 
 

Обезвређење осталих некретнина, постројења и 
опреме 

 
 582 

 
 

Обезвређење инвестиционих некретнина за које 
се обрачунава амортизација 

 

 584 

 

 

Обезвређење дугорочних финансијских 
пласмана и дугорочних хартија од вриједности 
расположивих за продају 

  585   Обезвређење залиха материјала и робе 
  5850   Обезвређење материјала 
  5851   Обезвређење резевних дјелова 
  5852   Обезвређење алата и инвентара у употреби
  5853   Обезвређење робе у складишту 
  5859   Обезвређење осталих залиха материјала и робе
 

 586 
 

 
Обезвређење краткорочних финансијских 
пласмана 

  589   Обезвређење остале имовине 
 

59  

 

 

Расходи по основу промјене рачуноводствених 
политика и исправке грешака из ранијих година и 
пренос расхода 

 
 590 

 
 

Расходи по основу промјене рачуноводствених 
политика 

 
 591 

 
 

Расходи по основу исправке грешака из ранијих 
година 

  599   Пренос расхода 
6     ПРИХОДИ 
 60    Приходи од продаје робе 
 

 600 
 

 
Приходи од продаје робе повезаним правним 
лицима  

 
 6000 

 
 

Приходи од продаје робе повезаним правним 
лицима у земљи 

   60000 * 11.1. Приходи од продаје електричне енергије на велико 
 

   11.1.1. 
Приходи од продаје електричне енергије трговцима 
и снабдјевачима квалификованих купаца 

 
   11.1.2. 

Приходи од продаје електричне енергије 
снабдјевачима тарифних купаца 

 
  60001 * 12.1. 

Приходи од продаје електричне енергије повезаним 
предузећима - крајњим купцима 

 
  

 
12.1.1 

Приходи од продаје повезаном предузећу - 
квалификованом купцу 

 
  

 
12.1.2. 

Приходи од продаје електричне енергије повезаном 
предузећу - неквалификованом купцу 

 
 6001 

 
 

Приходи од продаје робе повезаним правним 
лицима у иностранству 

 
 6009 

 
 

Остали приходи од продаје робе повезаним 
предузећима 

  601   Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 
  6010   Приходи од продаје робе на мало на домаћем 
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тржишту 
 

  60100  

Приходи од продаје електричне енергије, односно 
природног гаса, крајњим квалификованим купцима 
(на мало) - аналитички по категоријама потрошње 

 

  60101  

Приходи од продаје електричне енергије, односно 
природног гаса крајњим неквалификованим купцима 
(на мало) - аналитички по категоријама потрошње 

 
 6011 

 
 

Приходи од продаје робе на велико на домаћем 
тржишту 

 
  60110  

Приходи од продаје електричне енергије, односно 
природног гаса на велико на домаћем тржишту 

 
 6019 

 
 

Остали приходи од продаје робе на домаћем 
тржишту 

  602   Приход од продаје робе на иностраном тржишту 
  6020   Приход од непосредне продаје робе у иностранству 
 

  60200 *  
Приход од непосредне продаје електричне енергије  
у иностранству 

 
 6021 

 
 

Приход од продаје робе у иностранству преко 
извозника 

 
  60210 *  

Приход од  продаје електричне енергије у 
иностранству преко извозника 

  6029   Остали приход од продаје робе у иностранству 
 61    Приходи од продаје учинака 
 

 610 
 

 
Приходи од продаје учинака повезаним правним 
лицима 

 
 6100 

 
 

Приходи од продаје производа повезаним правним 
лицима у земљи 

 
  61000 * 13.1 

Приходи од продаје електричне енергије повезаним 
правним лицима у оквиру ЕРС 

 
  

 
13.1.1 

Приходи од продаје електричне енергије повезаним 
правним лицима у оквиру ЕРС - за тарифне купце 

 
  

 
13.1.2. 

Приходи од продаје електричне енергије повезаним 
правним лицима у оквиру ЕРС - за остале купце 

 
 6101 

 
 

Приходи од продаје услуга повезаним правним 
лицима у земљи 

 
  61010 * 14.1. 

Приходи од продаје помоћних услуга повезаним 
правним лицима у оквиру ЕРС 

 
  

 
14.1.1. 

Приходи од обезбјеђења реактивне електричне 
енергије по налогу оператора система 

    14.1.2. Приходи за обезбјеђење резерве снаге  
 

  
 

14.1.3. 
Приходи од ангажовања резерве по налогу 
оператора система 

    14.1.4. Остали приходи од помоћних услуга 
 

 6102 
 

 
Приходи од продаје производа повезаним правним 
лицима у иностранству 

 
 6103 

 
 

Приходи од продаје услуга повезаним правним 
лицима у иностранству 

  611   Приходи од продаје учинака на домаћем тржишту 
 

 6110 
 

 
Приход од продаје производа на мало на домаћем 
тржишту 

 
  61100 15.1. 

Приход од продаје електричне енергије на мало на 
домаћем тржишту 

      
      
 

 6111   
Приход од продаје производа на велико на домаћем 
тржишту 

 
  61110 16.1. 

Приход од продаје електричне енергије на велико на 
домаћем тржишту 

 
   16.1.1 

Приходи од продаје електричне енергије 
снабдјевачима - за тарифне купце у РС  

    16.1.2. Приходи од продаје електричне енергије за остале 
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купце у земљи   
 

  
 

16.1.3. 
Приходи од велепродаје билансних вишкова на 
домаћем тржишту  

  6112   Приход од вршења услуга на домаћем тржишту 
 

  61120 * 17.1. 
Приходи од пружања помоћних услуга на домаћем 
тржишту 

 
  

 
17.1.1. 

Приходи од обезбјеђења реактивне електричне 
енергије по налогу оператора система 

    17.1.2. Приходи за обезбјеђења резерве снаге  
 

  
 

17.1.3. 
Приходи од ангажовања резерве по налогу 
оператора система 

    17.1.4. Остали приходи од помоћних услуга 
 

  61120 **  
Приход од транспорта природног гаса 
(аналитички) 

 
  611200  

Приход од транспорта природног гаса 
индустријским крајњим купцима 

 
  611201  

Приход од транспорта природног гаса системи 
даљинског гријање 

 
  611202  

Приход од транспорта природног гаса 
дистрибутивним системима 

 
  611203  

Приход од транспорта природног гаса повезаним 
транспортним система 

   61121 * 18.1. Приход од услуга дистрибуције 
 

  
 

18.1.1. 
Приход од услуга дистрибуције електричне енергије 
за тарифне купце 

 
  

 
18.1.2 

Приход од услуга дистрибуције електричне енергије 
за квалификоване купце 

 
  

 
18.1.3. 

Приход од наплаћених помоћних услуга (реактивна 
енергија, изравнање одступања) 

    18.1.4. Приходи од издатих сагласности 
 

  
 

18.1.5. 
Остали приходи од услуга у вези са дистрибуцијом 
електричне енергије 

   61121 **  Приход од дистрибуције природног гаса 
   611210  Приход од мјерних мјеста 

   611211  

Приход од дистрибуције природног гаса 
домаћинствима (аналитика по тарифним 
елементима) 

   611212  

Приход од дистрибуције природног гаса 
комерцијалним купцима (аналитика по тарифним 
елементима) 

   611213  

Приход од дистрибуције природног гаса 
индустријским купцима (аналитика по тарифним 
елементима) 

   611214  
Приход од дистрибуције природног гаса - даљинско 
гријање (аналитика по тарифним елементима) 

 
 6113 

 
 

Приход од продаје услуга непосредно повезаних са 
извозом 

  6114   Приходи по основу израде прикључака 
 

  61140  

Приходи од накнаде ради обезбјеђења услова за 
прикључење (НОП), односно накнаде за покривање 
трошкова система 

 

  61141  

Приход по основу накнаде за изградњу прикључка 
(НИП), односно накнаде за покривање трошкова 
прикључка 

  6115 **   Приход од услуга оператора система 
 

 6119 
 

 
Остали приход од продаје учинака на домаћем 
тржишту 

 
  61190 19.1. 

Остали приходи од продаје производа на домаћем 
тржишту 

   61191 19.1.1. Приходи од продаје угља на домаћем тржишту 
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61192 19.1.2. 

Приходи од продаје нуспроизвода на домаћем 
тржишту  

   61199 19.1.3. Остали непоменути приходи на домаћем тржшту 
  612   Приходи од продаје учинака на страном тржишту 
 

 6120 
 

 
Приход од директне продаје производа на 
иностраном тржишту 

 
  61200  

Приходи од продаје електричне енергије у 
иностранству  

 
 6121 

 
 

Приход од продаје производа преко извозника на 
иностраном тржишту 

 
  61210  

Приходи од продаје електричне енергије преко 
извозника на иностраном тржишту 

  6122   Приход од продаје услуга на иностраном тржишту 
   61220  Приходи од продаје помоћних услуга у иностранству 
 

  61221  
Приходи од преноса енергије кроз преносну или 
дистрибутивну мрежу ради испоруке у иностранству  

 
 6129   

Приходи од продаје осталих производа и услуга у 
иностранству 

   61290  Приходи од продаје угља у иностранству 
   61291  Приходи од продаје нуспроизвода у иностранству 
 

62  
 

 
Приход од активирања или потрошње робе и 
учинака 

  620   Прход од активирања или потрошње робе 
  621   Приход од активирања или потрошње учинака 
 

 6210 
 

 
Приход по основу употребе производа и услуга за 
нематеријална улагања 

 
 6211 

 
 

Приход по основу употребе производа и услуга за 
непокретности, постројења и опрему 

 
  62110 20.1. 

Приход по основу употребе производа и услуга за 
основна средства  

 
  62111 20.1.1. 

Приход по основу употребе производа и услуга за 
прикључке 

 
 6212   

Приход по основу употребе производа и услуга за 
материјал 

 
 6213 

 
 

Приход по основу употребе производа и услуга за 
резервне дијелове 

 
 6214 

 
 

Приход по основу употребе производа и услуга за 
алат и инвентар који се једнократно отписује 

 

 6216 

 

 

Приход по основу сопственог транспорта за набавку 
непокретности, постројења и опреме, робе, 
материјала, резервних дјелова, алата и инвентара 

 
 6217 

 
 

Приход по основу употребе производа за 
репрезентацију 

 
 6218 

 
 

Приход по основу употребе производа и услуга  за 
учешће у капиталу другог правног лица 

 63    Промјена вриједности залиха учинака 
  630   Повећање вриједности залиха учинака 
 

 6300 

 

 

Повећање вриједности недовршене производње, 
полупроизвода, недовршених услуга и готових 
производа 

  631   Смањење вриједности залиха учинака 
 

 6310 

 

 

Смањење вриједности недовршене производње, 
полупроизвода, недовршених услуга и готових 
производа 

 

64  

 

 

Промјена вриједности инвестиционих 
некретнина и биолошких средстава која се 
амортизују 

 
 640 

 
 

Повећање вриједности инвестиционих 
некретнина које се не амортизују 

 
 642 

 
 

Смањење вриједности инвестиционих 
некретнина које се не амортизују 
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 65    Остали пословни приход 
 

 650 

 

 

Приход од премија, субвенција, дотација, 
регреса, компензација и повраћаја пореских 
дажбина 

  6500   Приход од премија 
   65000  Приходи од премија за обновљиве изворе 
  6501   Приход од субвенција 
 

  65010  
Приходи од субвенција за изворе који користе отпад 
и ТЕ-ТО 

   65011  Приходи од субвенција за рачун крајњих купаца 
 

  65012  
Приходи од субвенција за утрошену електричну 
енергију за угрожене купце из буџета 

 
  65013  

Приходи од субвенција за утрошену електричну 
енергију за угрожене купце из других извора 

 
  65019  

Приходи од субвенција по другим основама за 
крајње купце 

  6502   Приходи од дотација 
  6503   Приходи од регреса 
  6504   Приход од компензација 
  6505   Приход од повраћаја пореских и других дажбина 
  6509   Приходи из других намјенских извора 
  651   Приход од закупнина 
  6511   Приходи од закупнина објеката 
  6512   Приходи од закупнина постројења и  опреме 
  6513   Приходи од закупнина за остала средства 
  652   Приход од донација 
  6520   Приход од донација примљених од државних органа 
 

 6521 
 

 
Приход од донација у облику примљених средстава 
без накнаде од повезаних правних лица 

 
 6522 

 
21.1. 

Приход од донација у облику примљених средстава 
без накнаде од других правних лица 

    21.1.1. Донације за надокнаду трошкова 
    21.1.2. Реализовани дио донација у основним средствима  
    21.1.3 Реализовани дио донација у материјалу 
 

 6523 
 

 
Приход од примљене имовине по основу уговора о 
приватизацији 

  6529   Приход од осталих донација 
  653   Приходи од чланарина 
  654   Приходи од тантијема и лиценцираних права 
  655   Приход од намјенских извора финансирања 
 

 656 
 

 
Приходи од укидања дугорочних резервисања 
која су вршена на терет пословних расхода 

  659   Остали пословни приходи по другим основама 
 66    Финансијски приход 
 

 660 
 

 
Финансијски приходи од повезаних правних 
лица 

 
 6600 

 
 

Приходи од редовних камата од повезаних правних 
лица у земљи 

 
 6602 

 
 

Приходи од затезних камата од повезаних правних 
лицима 

 
 6603 

 
 

Приходи од позитивних курсних разлика од 
повезаних правних лица 

 
 6604 

 
 

Приход по основу ефеката валутне клаузуле од 
повезаних правних лицима 

 
 6605 

 
 

Приходи од учешћа у добити (дивиденди) од 
повезаних правних лица у земљи 

 
 6609 

 
 

Остали финансијски приходи од повезаних правних 
лица  

  661   Приходи од камата 
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  6610   Приходи од камата по кредитима у домаћој валути 
  6611   Приходи од камата по кредитима у девизама 
 

 6612 
 

 
Приходи од камата по емитованим хартијама од 
вриједности 

 
 6613 

 
 

Приходи од камата по другим финансијским 
обавезама 

 
 6614 

 
 

Приходи од камата по купопродајним односима у 
земљи 

 
 6615 

 
 

Приходи од камата по купопродајним односима са 
иностранством 

  6616   Затезних камата у земљи 
  6617   Затезних камата у иностранству 
 

 6618 
 

 
Камате за неизвршен поврат индиректних пореза у 
прописаном року 

  6619   Остале камате 
 

  66190  
Приходи од камата по основу датих кредита 
запосленим за зимницу, огрев и уџбенике 

  662   Позитивне курсне разлике 
 

 6620 

 

 

Позитивне курсне разлике по основу 
потраживања,финансијских обавеза и пласманау 
страној валути у складу МРС 21 

 

 6621 

 

 

Позитивне курсне разлике настале прерачунавањем 
на средњи курс новчаних средстава у страној валути 
(девизни рачун, девизна благајна, девизни 
акредитиви и хартије од вриједности које су 
готовински еквивалент) 

  6629   Остале позитивне курсне разлике 
  663   Приходи по основу ефеката валутне клаузуле 
 

 664 
 

 
Приход од учешћа у добитку од заједничких 
улагања 

  669   Остали финансијски приходи  
 

 6690 
 

 
Приход од учешћа у добити других правних лица у 
земљи (дивиденда) 

  6699   Остали финансијски приходи 
 67    Остали приходи 
 

 670 
 

 
Добици по основу продаје нематеријалних 
улагања, некретнина, постројења и опреме 

 
 671 

 
 

Добици по основу продаје инвестиционих 
некретнина 

 
 673 

 
 

Добици по основу продаје средстава 
обустављеног пословања 

 
 674 

 
 

Добици по основу продаје учешћа у капиталу и 
дугорочних хартија од вриједности 

  675   Добици од продаје материјала 
  676   Вишкови изузимајући вишкове залиха учинака 
  677   Наплаћена отписана потраживања 
 

 6770 

 

 

Приход по основу наплаћених потраживања од 
повезаних правних лица за која је извршен 
индиректан отпис 

 

  67700  

Приход по основу наплаћених потраживања од 
повезаних правних лица за електричну енергију за 
која је извршен индиректан отпис 

 
 6771 

 
 

Приход по основу наплаћених потраживања од 
других  купаца за која је извршен индиректан отпис 

 

  67710  

Приход по основу наплаћених потраживања од 
трговаца за електричну енергију за која је извршен 
индиректан отпис 

 

  67711  

Приход по основу наплаћених потраживања од 
крајњих купаца за електричну енергију за која је 
извршен индиректан отпис 
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 6772 

 

 

Приход по основу наплаћених потраживања од 
повезаних правних лица за која је извршен директан 
отпис 

 

  67720  

Приход по основу наплаћених потраживања од 
повезаних правних лица за електричну енергију за 
која је извршен директан отпис 

 
 6773   

Приход по основу наплаћених потраживања од 
других  купаца за која је извршен директан отпис 

 

  67730  

Приход по основу наплаћених потраживања од 
трговаца за електричну енергију за која је извршен 
директан отпис 

 

  67731  

Приход по основу наплаћених потраживања од 
крајњих купаца за електричну енергију за која је 
извршен директан отпис 

 

 678 

 

 

Приходи по основу уговорене заштите од ризика, 
који не испуњавају услове да се искажу у оквиру 
ревалоризационих резерви 

 

 679 

 

 

Приход од смањења обавеза, укидања 
неискоришћених дугорочних резрвисања и 
остали непоменути приходи 

 
68  

 
 

Приходи од усклађивања вриједности сталне 
имовине

 
 680 

 
 

Приходи од усклађивања вриједности 
нематеријалних улагања 

 
 681 

 
 

Приходи од усклађивања вриједности 
некретнина, постројења и опреме 

 

 682 

 

 

Приходи од усклађивања вриједности 
инвестиционих некретнина за које се обрачунава 
амортизација 

 

 684 

 

 

Приходи од усклађивања вриједности 
дугорочних финансијских пласмана и 
финансијских средстава расположивих за 
продају

 
 685 

 
 

Приход од усклађивања вриједности залиха 
материјала и робе 

 
 686 

 
 

Приход од усклађивања вриједности 
краткорочних финансијских пласмана 

 
 687 

 
 

Приход од усклађивања вриједности и капитала 
(негативни goodwill) 

 
 688 

 
 

Приходи од усклађивања вриједности остале 
имовине 

 

69  

 

 

Приходи по основу промјене рачуноводствених 
политика и исправке грешака из ранијих година и 
пренос прихода 

 
 690 

 
 

Приходи по основу промјене рачуноводствених 
политика 

 
 691 

 
 

Приходи по основу исправке грешака из ранијих 
периода 

  699   Пренос прихода 
КЛАСА 7 - ОТВАРАЊЕ И ЗАКЉУЧАК РАЧУНА СТАЊА И УСПЈЕХА 
КЛАСА 8 - ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА 
КЛАСА 9 - ОБРАЧУН ТРОШКОВА И УЧИНАКА 
 90    Рачуни односа са финансијским књиговодством 
  900   Рачуни за преузимање залиха 
  901   Рачуни за преузимање набавке материјала и роба 
  902   Рачуни за преузимање трошкова 
  903   Рачуни за преузимање прихода 
 91    Материјал и роба 
  910   Материјал  
  911   Роба 
 92    Рачуни мјеста трошкова набавке, техничке и 
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управе помоћних дјелатности 
  920   Трошкови материјала израде 
  921   Трошкови осталог (режијског) материјала  
  922   Трошкови горива подигнутог из складишта  
  923   Трошкови осталог горива и енергије 
  924   Трошкови зарада и накнада зарада 
  925   Трошкови производних услуга 
  926   Трошкови амортизације и резервисања 
  927   Нематеријални трошкови 
 

 928 
 

 
Алоцирани трошкови заједничких мјеста 
трошкова 

  929   Пренос трошкова 
 93    Рачуни главних производних мјеста трошкова 
  930   Трошкови материјала израде 
  931   Трошкови осталог (режијског) материјала  
  932   Трошкови горива подигнутог из складишта  
  933   Трошкови осталог горива и енергије 
  934   Трошкови зарада и накнада зарада 
  935   Трошкови производних услуга 
  936   Трошкови амортизације и резервисања 
  937   Нематеријални трошкови 
 

 938 
 

 
Алоцирани трошкови заједничких мјеста 
трошкова 

  939   Пренос трошкова 
 

94  
 

 
Рачуни мјеста трошкова управе, продаје и 
сличних активности 

  940   Трошкови материјала израде 
  941   Трошкови осталог (режијског) материјала  
  942   Трошкови горива подигнутог из складишта  
  943   Трошкови осталог горива и енергије 
  944   Трошкови зарада и накнада зарада 
  945   Трошкови производних услуга 
  946   Трошкови амортизације и резервисања 
  947   Нематеријални трошкови 
 

 948 
 

 
Алоцирани трошкови заједничких мјеста 
трошкова 

  949   Пренос трошкова 
 

95  
 

 
Носиоци трошкова (аналитички по сегментима 
предузећа) 

  950   Недовршени учинци 
  951   Пренос производа из производње у складиште 
 

 9510   
Пренос трошкова из производње производа основне 
дјелатности 

 
 9511   

Пренос трошкова из производње производа 
споредне дјелатности

 
 9512   

Пренос трошкова из производње производа помоћне 
дјелатности

 
 9514   

Пренос трошкова полупроизвода из сопствене 
производње

 
 952 

 
 

Пренос полупроизвода из производње у 
складиште 

  953   Пренос трошкова реализованих услуга 
  957   Трошкови утрошених полупроизвода 
  958   Полупроизводи у складишту 
  959   Одступање трошкова носилаца трошкова 
 96    Производи у складишту  
  960-968   Готови производи 
  969   Одступање трошкова производа (аналитички по 
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сегментима предузећа) 
 97    Слободна група 
 98    Расходи и приходи 
  980   Трошкови продатих производа и услуга 
  981   Набавна вриједност продате робе 
  982   Трошкови периода 
  983   Отписи, мањкови и вишкови залиха учинака 
  985   Слободан рачун 
  986   Приходи од продаје производа и услуга 
  987   Приходи од продаје робе 
  988   Слободан рачун 
  989   Други приходи 
 

99  
 

 
Рачун добитка, губитка и и закључак (аналитички 
по сегментима предузећа) 

  990   Пословни добитак и губитак 
  991   Добитак и губитак од продаје материјала 
  992   Мањкови материјала и робе 
  993   Отпис материјала и робе 
  994   Вишкови материјала и робе 
  999   Закључак обрачуна трошкова и учинака 

 

 


