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На основу чл. 37 Статута Организације за колективно остваривање права 

интерпретатора, Београд, ул. Мајке Јевросиме 38 усвојеног дана 22.12.2010. године 

од стране Скупштине Организације (у даљем тексту: ПИ, Београд или 

Организација) и на основу члана 2. став 4 и члана 8 став 1 и члана 16 и 18. став 3. и 

4. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", број 46/2006 и 

111/2009), Управни одбор ПИ, Београд на седници одржаној дана 29.04.2011. 

године са изменама усвојеним на седници од 30.06.2011. године, донео је 

 

 

ПРАВИЛНИК О РАЧУНОВОДСТВУ И РАЧУНОВОДСТВЕНИМ 

ПОЛИТИКАМА 

 

 

И Опште одредбе 

 

Члан 1. 

 

Организација за колективно остваривање права интерпретатора (у даљем тексту: 

Организација) је недобитна организација која је основана ради остваривања и 

унапређивања циљева колективног остваривања имовинских права интерпретатора, 

чија јој је заштита поверена законом, уговором или на други начин. 

 

У циљу обезбеђивања података о пословању и резултатима пословања који су 

неопходни за рад Организације за колективно остваривање права интерпретатора и 

остваривања права њених чланова, запослених и других корисника и 

заинтересоване јавности, а у складу са Законом, доноси се Правилник о 

рачуноводству и рачуноводственим политикама (у даљем тексту: Правилник). 

 

Члан 2. 

 

Рачуноводствени подаци обезбеђују: 

 

-  пословодном органу и другим лицима са посебним овлашћењима и 

одговорностима, потребне информације о расположивим средствима и 

изворима средстава ради доношења исправних пословних одлука, 

-  запосленима, члановима Управног одбора и Скупштине, информације о 

пословању и резултатима пословања као и друге податке неопходне за 

извршавање редовних обавеза и доношење одлука, и 

-  органима екстерне контроле, увид у рад Организације о свим питањима 

материјално-финансијског пословања. 

 

Члан 3. 

 

Овим Правилником се уређују следеће области: 

 

- Организација рачуноводственог система; 

- Вођење, закључивање и чување пословних књига; 
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- Рачуноводствене исправе; 

- Интерне рачуноводствене контроле; 

- Попис имовине и обавеза;  

- Процењивање билансних позиција; 

- Одговорност за рачуноводствене послове; 

- Утврђују рачуноводствене политике у складу са захтевима закона; и  

- Прелазне и завршне одредбе. 

 

 

ИИ Организација рачуноводственог система  

 

Члан 4. 

 

У складу са чланом 58. Статута извршавање стручних послова Организација може 

поверити другом правном лицу под посбним условима одређеним уговором 

уколико такво лице испуњава услове прописане Статутом. Под пословима стручне 

службе, односно под потребним стручним и техничким пословима из овог члана 

нарочито се сматра формирање, одржавање и ажурирање базе података 

интерпретатора и носилаца права, израда софтвера и његово коришћење за обраду 

података, контакт са интерпретаторима и носиоцима права, вођење потребне 

документације, подршка рачуноводству и правној служби Организације, услуге 

финансијског обрачуна и исплате, консалтинг и менаџмент услуге органима 

Организације, и друго. 

 

Рачуноводствено обухватање пословних промена може на основу уговора да 

обавља правно лице чија је основна делатност рачуноводствени послови или 

Организација може да формира посебно организационо одељење за обављање 

послова рачуноводства, које обухвата скуп послова рачуноводственог 

информационог система и послова финансијске функције.  

 

Рачуноводствени информациони систем представља и део информационог система 

другог правног лица који обезбеђује податке и информације из става 1. овог члана, 

као и део информационог система саме Организације који обезбеђује податке о 

финансијском положају, успешности и променама у финанасијском положају 

Организације за интерне и екстерне кориснике. 

 

На основу уговора и преузетих обавеза посебно правно лице је одговорно за 

свеобухватно евидентирање, као и спречавање и откривање погрешно 

евидентираних пословних промена и састављање рачуноводствених исправа на 

основу формираних база података из домена своје уговорене делатности. 

 

Правно лице које врши обраду података на рачунару дужно је да користи 

рачноводствени софтвер који омогучава функционисање система интерних 

рачуноводствених контрола и неомогућава брисање евидентираних пословних 

промена. 

 

Унос података у пословне књиге мора да омогући: 
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- Контролу улазних података; 

- Контролу исправности унетих података; 

- Увид у промет и стање рачуна главне књиге; 

- Увид у хронологију обављеног уноса пословних промена; 

- Чување и коришћење података. 

 

За обављање послове везане за финансије, које обухватају послове плаћања и 

наплате везано за пословање, односе с пословним банкама, финансирање 

пословних функција, управљање потраживањима и обавезама, обрачуне и плаћања 

пореза, доприноса и других дажбина, обрачуне и исплате зарада и накнада зарада, 

балагајничко пословање, наплате и исплате преко текућих динарских и девизних 

рачуна и др. пословне функције, осим уговорених обавеза са другим правним 

лицем из претходних ставова овог члана, одговорна је Управа Организације, 

односно директор у складу са Статутом. Одговорност запослених уређује се 

Правилником о организацији и систематизацији послова којим се уређује школска 

спрема, радно искуство и остали услови лица које води пословне књиге и саставља 

финансијске извештаје. 

 

Пословне књиге  

 

Члан 5. 

 

Рачуноводствени подаци и информације о стању и променама на имовини, 

обавезама и капиталу, приходима, расходима и резултату пословања обезбеђују се 

у пословним књигама које чине: 

 

- дневник,  

- главна књига, које се воде по систему двојног књиговодства, и  

- помоћне књиге. 

 

Дневник представља хронолошку евиденцију пословних промена по датуму 

настанка, броју и називу рачуна главне књиге, дуговном и потражном износу 

рачуна главне књиге и кратком објашњењу настале пословне промене. 

 

Главна књига представља скуп свих рачуна контног оквира организације на којима 

се обухватају подаци и информације о променама на имовини, обавезама, капиталу, 

приходима и расходима Организације. 

 

Помоћне књиге су аналитичке евиденције које се воде за кориснике права која 

произилазе из Сататута и других аката Организације, и то књига: основних 

средства, инвентара, благајнички дневник, финансијских пласмана и потраживања, 

обавеза и капитала и др. 

 

Пословне књиге воде се тако да омогућавају контролу исправности књижења, 

чувања и коришћења података, као и увид у хронологију извршених књижења и 

сагледавање свих промена на рачунима главне књиге и помоћних књига. 
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 Пословне књиге могу се водити у слободним листовима, повезане или пренете на 

неки од електронских или магнетних медија, тако да се по потреби могу 

одштампати или приказати на екрану. 

 

Вођење пословних књига  

 

Члан 6. 

 

Пословне књиге воде се за пословну годину која је једнака календарској. 

 

Вођење пословних књига, састављање и презентација финансијских извештаја 

Организације врши се у складу са Законом о рачуноводству и ревизији (“Службени 

гласник РС” бр. 46/2006 и 111/2009) и другим подзаконским прописима донетим на 

основу тог Закона и рачуноводственим политикама утврђеним овим правилником. 

 

Одговорност за вођење пословних књига, састављање и презентацију финансијских 

извештаја Организације одговорна су лица из члана 4. овог Правилника. 

 

Правно лице којем је Организација поверила обављање књиговодствених послова, 

саставља финансијске извештаје за пословну годину са стањем на дан 31. децембар 

текуће године у складу са Законом о рачуноводству и ревизији, доставља исте на 

оверу Организацији и доставља их надлежним државним органима. 

Руководство Организације је одговорно за истинито и објективно приказивање 

годишњих финансијских извештаја у складу са Законом о рачуноводством и 

ревизији и осталим прописима о који регулишу рачуноводствено и финансијско 

пословање у Републици. 

Редовне годишње финансијске извештаје потписује Директор, као и лице одређено 

општим актом за њихово састављање. Финансијске извештаје усваја Скупштина 

организације. 

 

Рачуноводствене исправе 

 

Члан 7. 

  

Књижење пословних промена на имовини, обавезама, капиталу, приходима и 

расходима врши се на основу веродостојне рачуноводствене исправе. 

 

Рачуноводствену исправу саставља лице одговорна за обављање одговарајућих 

послова чијим извршењем настаје пословна промена за коју се саставља 

рачуноводствена исправа, истог, а најкасније наредног радног дана од када је 

настала пословна промена. Директор Организације одређује лице које саставља 

рачуноводствену исправу о насталом пословном догађају, односно пословној 

промени. 
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Рачуноводствена исправа мора да обухвати све податке потребне за књижење у 

пословним књигама, тако да се из исправе о пословној промени може сазнати основ 

настале пословне промене. 

 

Рачуноводствена исправа саставља се у потребном броју примерака, на месту и у 

времену настанка пословног догађаја, и мора бити потписана од стране лица 

одговорних за настанак пословне промене. 

 

Исправе на основу којих се врше плаћања и наплате достављају се одељењу за 

финансијско-рачуноводствене послове и информатику истог дана када је основ за 

плаћање настао. 

 

Одељење финансијско-рачуноводствених послова и информатике је одговорно за 

благовременост плаћање и наплату по свим основама. Овлашћено лице за 

заступање Организације врши плаћање или овлашћује друго лице да врши плаћања 

код банке на основу веродостојне документације. 

 

Члан 8. 

 

Рачуноводственом исправом сматра се и исправа добијена телекомуникационим 

путем, укључујући и електронску размену података између рачунара у складу са 

усвојеним стандардима. 

 

Пошиљалац је одговоран да подаци на улазу у телекомуникациони пренос буду 

засновани на рачуноводственим исправама, као и за чување оригиналне исправе. 

 

За тачност пренесених порука телекомуникационим путем и путем електронске 

размене одговоран је давалац услуга, односно посредник у обављању такве 

трансакције. 

 

Члан 9. 

 

Лица одговорна за састављање и контролу рачуноводствених исправа својим 

потписом на исправи гарантују да је она истинита и да верно приказује пословну 

промену. 

 

Контролом рачуноводствених исправа пре књижења утврђује се њихова потпуност, 

истинитост, рачунска тачност и законитост. 

 

Рачуноводствене исправе састављне у електронском облику на рачунару морају да 

имају електронски потпис особе која је исправу саставила или други ауторизовани 

електронски потпис. 

 

Члан 10. 

 

Лица која састављају и врше пријем рачуноводствених исправа, дужна су да 

потписану исправу и другу докуметацију у вези са насталом променом доставе 
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рачуноводству одмах по изради, односно пријему, а најкасније у року од три дана 

од дана када се пословна промна настала, односно у року од три дана од датума 

пријема. 

 

Лица која воде пословне књиге, после спроведене контроле примљених 

рачуноводствених исправа, дужна су да рачуноводствене исправе прокњиже у 

пословним књигама наредног дана, а најкасније у року од пет дана од дана пријема 

рачуноводствене исправе. 

 

Члан 11. 

 

Пословне књиге Организације воде се на рачунару. 

Рачуноводствени софтвер који се користи за вођење пословних књига и 

састављање финансијских извештаја, мора да обезбеди следеће: 

 

- Функционисање интерних рачуноводствених контрола; 

- Онемогућавање брисања прокњижених пословних промена, грешке 

направљене у књижењу у поступку аутоматске обраде података не могу се 

исправљати њиховим брисањем већ једино књиговодственом техником 

“црвеног“ или “црног“ сторна; 

- Контролу улазних података; 

- Контролу исправности унетих података; 

- Увид у промет и стање рачуна главне књиге; 

- Увид у хронологију обављеног уноса пословних промена; 

- Чување и коришћење података; 

- Да подаци из пословних књига (дневник, главна књига, помоћне књиге) по 

потреби могу да се одштампају или прикажу на екрану; 

- Да упоредо са меморисаним подацима треба да се обезбеди и меморисање 

апликативног софтвера како би подаци били доступни контроли. 

 

Интерне рачуноводствене контроле 

 

Члан 12. 

 

Систем интерне контроле обухвата све мере које се предузимају у циљу: 

 

- заштите средстава од прекомерног трошења, превара или неефикасне 

употребе, 

- обезбеђења поузданости и веродостојности рачуноводствених података, 

- обезбеђења извршења послова у складу са усвојеном политиком Управе 

организације, 

- оцене рада свих радника, руководилаца и организационих делова у оквиру 

Организације. 

 

Интерне контоле обухватају све мере и поступке који се спроводе ради обезбеђења 

услова да Организација ради у складу са плановима и политикама које је усвојила 

Управа. 
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Интерна рачуноводствена контрола треба да обезбеди поузданост и веродостојност 

рачуноводствених евиденција и података и финансијских извештаја.  

 

Свака пословна промена, односно трансакција, да би била поуздана и веродостојна, 

треба да прође четири одвојене фазе и то: 

 

-  да је прописано одобравање настанка такве пословне промене, 

-  да буде одобрена од надлежног руководиоца, 

-  да буде извршена, и 

-  да је евидентирана у пословним књигама. 

 

У циљу обезбеђења поузданости и веродостојности рачуноводствених података и 

информација треба обезбедити спровођење следећих мера интерне контроле: 

 

 

 

- Запослени који су материјално задужени средствима или користе одређена 

средства не могу да воде рачуноводствену евиденцију за та средства; 

- Рачуноводствене исправе, као што су чекови, менице, фактуре, наруџбенице и 

други документи морају бити означени серијским бројевима и издавани по 

редоследу тих бројева; 

- Захтеви за набавку ( требовања и др. документи) на основу којих се врши 

наручивања набавке материјала и робе не могу се извршавати ако претходно 

нису оверени од стране овлашћеног руководиоца. Копија захтева за набавку са 

рачуном и отпремницом добављача шаље се одељењу рачуноводства и 

финансија, која не може извршити плаћање и књижење те промене без 

одобреног захтева; 

- Пре обрачуна зарада запослених треба извршити контролу радног времена за 

које се врши обрачун и обезбедити брз и тачан обрачун и исплату зарада и 

накнада зарада и плаћање прописаних пореза и доприноса; 

- Исплате члановима и носиоцима права из Уговора о оснивању и Статута могу 

бити извршене само на основу правоснажне документације која је усвојена и 

одобрана од стране Управе организације. 

 

Члан 13. 

 

Усклађивање промета и стања главне књиге са дневником и помоћних књига са 

главном књигом врши се пре пописа имовине и обавеза и пре састављања 

финансијских извештаја. 

 

Управни одбор образује Комисије за попис и бира чланове комисија за сваку 

пословну годину. Попис имовине и обавеза врши се са стањем на крају пословне 

године. На предлог комисија, Управни одбор разматра извештај о извршеном 

попису и доноси одлуку о прихватању попису и књжењу евентално утврђених 

разлика, вишкова и мањкова и одлуку о исправци вредности ненеплаћених 

потраживања, отпису и др. Извештај о попису са пописним листама доставља се 
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одељењу за рачуноводствено-финансијске послове и информатику, односно 

Агенцији за вођење књиговодства, најкасније месец дана пре прописаног рока за 

достављање годишњих финансијских извештаја Агенцији за привредне регистре 

Републике Србије, у којем се књиговодствено стање усклађује са стварним стањем 

које се утврђује пописом. 

 

Продају имовине на основу одлуке Управног одбора спроводи комисија од 3 члана 

на основу јавне лицитације (усмене илил јавног надметања у виду писмене понуде) 

с тим да јавна продаја мора бити оглашена на огласној табли Организације или у 

дневној штампи у зависности од вредности имовине. 

 

Комисија се образује по потреби и чланове бира Управни одбор. 

 

Задатак комисије је да утврди тржишну вредност (фер вредност) имовине изложене 

на продају и спроводе поступак. 

 

 

 

Чување пословних књига и рачуноводствених исправа 

 

Члан 14. 

 

Рачуноводствене исправе и пословне књиге чувају се у пословним просторијама 

Организације или Агенције са којој је Организација закључила уговор о вођењу 

пословних књига, у роковима који су као најкраћи прописани Законом о 

рачуноводству и ревизији. 

 

Пословне књиге које се воде на рачунару и рачуноводствени софтвер који се 

користи за вођење пословних књига чувају се на рачунару и одговарајућем медију 

за архивирање података.  

 

 

ИИИ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ 

 

Члан 15. 

 

Организација је дужна да вођење пословних книга, признавање и процењивање 

имовине и обавеза, прихода и расхода, састављање, признавање, достављање, 

обелодањивање и ревизију финансијских извештаја врши у складу са законом, 

професионалном и интерном регулативом која је одређена овим Правилником и 

другим актима Организације. 

 

Под професионалном регулативом подразумевају се оквир за припремање и 

приказивањем финансијских извештаја. С обзиром да је Организација 

класификована у мало правно лице у складу са Законом о рачуноводству и ревизији 

Правилником о начину признавања и процењивања имовине, обавеза, прихода и 

расхода малих правних лица и предузетника („Сл. гласник РС“ бр 106/2006 и 
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111/2009) прописан је начин признавања, процењивања имовине, обавеза, прихода 

и расхода. Рачуноводствене политике прописане Правилником о начину 

признавања и процењивања имовине, обавеза, прихода и расхода малих правних 

лица и предузетника представљају начела, основу, правила и праксу које је 

усвојила Организација за припремање и приказивање финансијских извештаја. 

 

Организација је основана као недобитна организација чији се финансијски 

извештаји састављају према начелу настанка пословног догађаја и начелу 

сталности пословања. 

 

У складу са начелом настанка пословног догађаја, пословни догађај се признаје 

када је настао и укључује се у финансијске извештаје у периоду на који се односи, 

независно од пријема или исплате новца у вези са тим пословним догађајем. 

 

Промене које су у финансијским извештајима настале на основу промена у 

рачуноводственим проценама као последица нових информација или нових 

сазнања или на основу Извештаја независног ревизора и које се сматрају исправком 

грешке из претходног периода обухватају се у финансијским извештајима у 

периоду у коме су настале ако су такве грешке нематеријане тј. ако не мењају 

финансијски резултат за више од 2%. У случају да су такве грешке материјане 

исправљају се корекцијом почетног сатања нераспоређеног добитка или губитка из 

ранијих година у периоду у коме су утврђене. 

 

 

Овим Правилником дате су основне рачуноводствене политике које се односе на 

процењивање позиција биланса стања и биланса успеха које су од значаја за 

признавање појединих позиција имовине, обавеза, прихода и расхода које 

представљају оквир за припремање и приказивање финансијских извештаја 

Организације.  

 

 Неуплаћени уписани капитал 

 

Члан 16. 

 

Неуплаћени уписани капитал процењује се у висини номиналног износа 

потраживања по основу уписа капитала. 

 

 Нематеријална улагања и некретнине постројења и опрема 

 

Члан 17. 

 

Као нематеријална улагања признају се и подлежу амортизацији нематеријална 

улагања која имају корисни век трајања дужи од годину дана и чија је појединачна 

набавна цена у време набавке већа од просечне бруто зараде по запосленом у 

Републици, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног 

за послове статистике. 
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Уколико нематеријално улагање не испуњава претходно наведене услове, признаје 

се на терет расхода периода у којем је настало. 

 

Почетно мерење врши се по набавној вредности или цени коштања.  

 

Накнадно мерење након почетног признавања нематеријалних улагања врши се по 

набавној вредности, односно цени коштања, умањеној за исправке вредности по 

основу кумулиране амортизације и обезвређења. 

 

Амортизација нематеријалних улагања врши се применом пропорцијалног метода у 

року од 5 година, осим улагања чије је време утврђено уговором, када се 

отписивање врши у роковима који проистичу из уговора. Корисни век трајања 

нематеријалних улагања код којих се отписивање врши у роковима који проистичу 

из уговора не може бити дужи од 20 година. 

 

Као некретнине, постројења и опрема признају се и подлежу амортизацији 

материјална средства која испуњавају услове за признавање, чији је корисни век 

трајања дужи од годину дана и појединачна набавна цена у време набавке средства 

је већа од просечне бруто зараде по запосленом у Републици према последњем 

објављеном податку Републичког органа надлежног за послове статистике. 

 

 

Некретнине, постројења и опрема, изузев земљишта и инвестиционих некретнина 

које се процењују по тржишној вредности отписују се редовно у току пословне 

године на терет пословних расхода обрачуном амортизације. 

 

Амортизација некретнина, постројења и опреме врши се применом 

пропорционалног метода. 

 

Обрачун амортизације некретнина, постројења и опреме врши се од почетка 

наредног месеца у односу на месец када је средство стављено у употребу. 

 

Основицу за амортизацију чини набавна вредност, односно цена коштања. 

 

Накнадни издатак (додатно улагање) које се односи на некретнину, постројење или 

опрему, након његове набавке или завршетка, увећава вредност ових средстава ако 

испуњава услове да се призна као накнадни издатак и ако је вредност накнадног 

издатка виша од просечне бруто зараде по запосленом у Републици, према 

последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове 

статистике. Накнадни издатак који не задовољава претходне услове исказује се као 

трошак пословања у периоду у којем је настао.  

 

За накнадни издатак коригују се и набавна вредност и исправка вредности, тако да 

стопа амортизације остане непомењена. Изузетно, ако се накнадним издатком 

продужава корисни век употребе, стопа амортизације коригује се тако да уважи ово 

продужење корисног века трајања. 
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Корисни век трајања некретнине, постројења и опреме преиспитује се периодично 

и ако су и очекивања заснована на новим проценама значајно различита од 

претходних, обрачун трошкова амортизације за текући и будући период се 

коригује. 

 

Метод обрачуна амортизације који се примењује на некретнину, постројења и 

опрему преиспитује се периодично и уколико је дошло до значајне промене у 

очекиваном обрасцу трошења економских користи од тих средстава, метод се мења 

тако да одражава тај измењени начин. Када је таква промена метода обрачуна 

амортизације неопходна, онда се она рачуноводствено обухвата као промена 

рачуноводствене процене, а обрачунати трошкови амортизације за текући и будући 

период се коригују. 

 

Некретнине, постројења и опрема престају да се исказују у билансу стања, након 

отуђења или када је средство трајно повучено из употребе и када се од његовог 

отуђења не очекују никакве будуће економске користи. 

 

Добици или губици који проистекну из расходовања или отуђења некретнина, 

постројења и опреме утврђују се као разлика између процењених нето прилива од 

продаје и њихове књиговодствене вредности и признају се као приход или расход у 

билансу успеха. 

   

 Стопа амортизације = 100/корисни век трајања средстава 

  

За новонабављене некретнине, постројења и опрему очекивани корисни век 

трајања, који представља основ за обрачун амортизације, којом се отписује ставка 

имовине пропорцијоналном методом у целости је: 

 

 % Век употребе 

   
Грађевински објекти и постројења 2,5 40 година 
Моторна возила и телекомуникациона 

опрема 
25 4 година 

Канцеларијска опрема 20 5 године 
Погонски и пословни инвентар 10 10 година 
Остала непоменута опрема 33,33 3 године 

 

Остали дугорочни финансијски пласмани 

 

Члан 18. 

 

Остали дугорочни финансијски пласмани процењују се по набавној вредности, 

умањеној за губитке по основу обезвређења. Изузетно од става 1 овог члана, 

хартије од вредности које су купљене ради продаје процењују се по тржишној 

вредности, а разлике које се по тој основи утврде исказују се као приход или 

расход. 
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Залихе 

 

Члан 19. 

 

Залихе материјала, резервних делова, инвентара и робе процењују се по набавној 

вредности, умањеној за губитке по основу обезвређења. 

 

Набавну вредност залиха чине нето фактурна вредност и зависни трошкови 

набавке. Под зависним трошковима набавке подразумевају се сви директни 

трошкови у поступку набавке до ускладиштења (манипулативни трошкови, увозне 

дажбине). Обрачун излаза код залиха материјала и резервних делова врши се по 

методи пондерисане просечне цене. 

Алат и инвентар са веком трајања краћим од једне године и чија је појединачна 

вредност мања од вредности предвиђеним пореским прописима обухватају се на 

залихама сировина и материјала. Набављени алат, инвентар, резервни делови, 

аутогуме и остали материјал отписује се једнократно, приликом давања у употребу. 

 

 

Краткорочна потраживања и пласмани 

 

Члан 20. 

  

Финансијски пласмани (краткорочни кредити и зајмови) се процењују по 

номиналној вредности, умањеној индиректно за процењене губитке због 

обезвређења, а директно за настала и документована смањења вредности. 

 

Улагања стечена првенствено за потребе стварања добити од краткорочних 

промена цена, класификована су као улагања намењена за трговину и укључена су 

у краткорочну имовину. 

 

Улагања са фиксним доспећем, која се држе у поседу до доспећа, класификују се 

као улагања у поседу према року доспећа на краткорочну или дугорочну имовину. 

Улагања намењена држању у поседу на неодређено време, а која могу бити отуђена 

у циљу одржања ликвидности, класификују се као улагања расположива за продају: 

таква се улагања укључују у дугорочну имовину, осим ако руководство друштва 

нема изричиту намеру да држи улагање у поседу краћим од 12 месеци од дана 

билансирања, када се укључује у краткорочну имовину. Руководство организације 

утврђује одговарајућу класификацију својих улагања приликом куповине и 

редовито процењује ту класификацију. 

 

Улагања у акције класификују се као улагања расположива за продају у 

случајевима када су акције предмет купопродаје на берзи и исказују се по фер 

вредности. Организација не треба да рекласификује ниједан финансијски 

инструмент у категорију по фер вредности кроз биланс успеха након почетног 

признавања. 
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Улагања у хартије од вредности којим се не тргује на берзи и чију поштену 

вредност није могуће утврдити исказују се по набавној вредности или цени 

коштања. Улагања чија се тржишна вредност може утврдити исказују се по 

тржишној вредности која се утврђује на основу цена понуде на берзи на дан 

билансирања. Све набавке и отуђења признају се по цени на дан трансакције. 

Трошак набавке укључује трошкове трансакције. Нереализовани добици и губици 

који произилазе из промена поштене вредности улагања расположивих за продају 

укључују се у ревалоризационе резерве и исказују се на капиталу или се могу, ако 

се финансијско средство више не држи за сврхе продаје или откупа у блиској 

будућности (без обзира на то што је средство можда стечено или преузето 

првенствено за сврхе продаје или откупа у блиској будућности), да се 

рекласификују из категорије по фер вредности кроз биланс успеха ако привредно 

друштво има намеру да држи то средство у догледној будућности или до доспећа. 

 

Потраживања исказана у страној валути на дан биланса прерачунавају се према 

важећем курсу, а курсне разлике признају се као приход или расход периода. 

 

 Потраживања од купаца по основу продаје робе, производа и услуга признају се у 

тренутку обављања трансакције - продаје. При почетном признавању потраживање 

се вреднује у износу продајне вредности роба и услуга, умањено за уговорени износ 

попуста и рабата. 

  

 Приход се признаје у висини нето продајне цене, према начелу настанка пословног 

догађаја (фактурисана реализација), под условом да у самом моменту продаје не 

постоји значајна неизвесност наплате потраживања. Уколико постоји значајна 

неизвесност наплате приходи се одлажу преко билансних позиција временских 

разграничења. 

 

 Ненаплатива потраживања се отписују на основу судске одлуке, према договору о 

поравнању између уговорних страна или на основу одлуке директора Организације, а 

на предлог комисије за попис. 

 

 Уколико је приход од продаје признат, према начелу настанка пословног догађаја, а 

накнадно се појави ризик наплате тј. потрживања нису наплаћена у року од годину 

дана од дана доспелости, потраживање се индиректно коригује на терет расхода 

пословања, а директно само ако је немогућност наплате документована. Ризик 

наплате сваког појединачног потраживања процењује руководство Организације 

(предлози комисије, одлуке директора). Исправка вредности за спорна и ненаплатива 

потраживања укључује се у губитке - остале расходе. 

 

Готовина и готовински еквиваленти 

 

Члан 21. 

 

Готовина и готовински еквиваленти исказани у билансу стања обухватају готовину 

и стања на рачунима у пословним банкама.  
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Дугорочна резервисања 

 

Члан 22. 

 

Дугорочно резервисање се признаје када Организација има обавезу (правну или 

стварну) која је настала као резултат прошлог догађаја и ако је вероватно да ће 

одлив ресурса који садржи економске користи бити потребан за измирење обавеза 

и износ обавеза може да се поуздано процени. 

 

Другорочна резервисања обухватају резервисања за вероватне трошкове који ће 

настати, а односе се на садашње учинке (резервисање за судске спорове, издате 

гаранције и друга јемства) и друга резервисања за која је вероватно да ће изазвати 

одлив ресурса. Резервисања се испитују на дан билансирања и коригују се тако да 

одражавају најбољу садашњу процену. Ако више није вероватно да ће одлив ресурса 

који представљају економске користи бити потребан за измирење обавезе, 

резервисање се укида у корист прихода. 

 

Одлуку о дугорочном резервисању, за период преко 12 месеци, на предлог 

директора доноси Управни одбор. 

 

Обавезе и потраживања у страној валути 

 

Члан 23. 

 

Курсне разлике које настају приликом намирења монетарних ставки или приликом 

исказивања монетарних ставки Организације по курсевима који су различити од 

оних по којима су биле првобитно исказане у току периода или у претходним 

финансијски извештајима, признају се као приход или расход периода у којем су 

настале.  

 

 

Монетарне ставке у страној валути исказују се по закључном курсу - курсу размене 

на дан биланса стања тј. ревалоризују се по средњем курсу стране валуте који важи 

на последњи дан обрачунског периода. 

 

Признавање прихода и расхода 

 

Члан 24. 

 

Приходи / расходи се признају у билансу успеха када је повећање / смањење 

будућих економских користи повезано са повећањем / смањењем средстава или 

смањењем / повећањем обавеза које могу да се поуздано измере. 

 

Приходи и расходи евидентирају се у билансу успеха по начелу узрочности 

прихода и расхода.  
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 Када се очекује да ће економска корист притицати током неколико обрачунских 

периода, а повезаност са приходима може да се установи само посредно, расходи се 

признају у билансу успеха путем поступка системске и разумне алокације тј. 

амортизације.  

 

Расход се признаје у билансу успеха у целости када издатак не доноси никакве 

будуће економске користи или када настане обавеза без истовременог признавања 

средстава. 

 

Пословни приходи 

 

Пословни приходи проистичу из редовних активности Организације, која се односи 

на колективно остваривање имовинских права интерпретатора, и обухватају: 

приходе од интерпретаторске накнаде која Организација наплаћује од корисника, 

накнада на име удела интерпретатора у јединственој накнади за произвођача 

фонограма и интерпретатора и приходе од посебне накнаде фактурисане и 

наплаћене у складу са Законом о ауторском и сродним правима (“Сл. гласник РС” 

бр. 104/2009), као и остале пословне приходе. 

Приходи од продаје односе се на фактурисане вредности извршених услуга 

умањене за дате попусте и порез на додату вредност. Приходи се признају у 

тренутку када је промет услуга извршен, односно кад су сви ризици по основу 

извршења услуга прешли на купца. Приходи од услуга признају се у обрачунским 

периодима у којима су пружене услуге, сразмерно степену извршења услуга (метод 

проценталне довршености). 

 

Добици 

 

Добици представљају повећања економске користи и укључују реализоване и 

нереализоване добитке који по својој природи нису различити од прихода. Добици 

се односе и на приходе од камата. 

 

Приходи од камата се признају сразмерно времену за које се остварује ефективан 

принос по основу употребе средстава привредног друштва од стране других. 

Приход од камате обухвата износ амортизације било ког дисконта, премије или 

друге разлике између почетно исказаног износа дужничке хартије од вредности и 

њеног износа у моменту доспећа.  

Ако се ненаплаћена камата обрачуна пре стицања улагања које доноси камата, 

накнадни пријем камате се распоређује на период пре и на период након стицања. 

Као приход се признаје само онај део који се односи на период након стицања. 

 

 

Расходи 

 

Расходи обухватају трошкове који проистичу из уобичајених активности 

Организације и губитке.  
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Трошкови који проистичу из уобичајених активности Организације и односе се на 

трошкове рада свих органа Организације и рада регионалних канцеларија, 

трошкове рада стручне службе Огранизације и друге трошкове рада Организације и 

односе се на: трошкове материјала, производне услуге, амортизацију, 

нематеријалне трошкови, зараде и порезе и доприносе који не произилазе из 

резултата. Укупни трошкови за пословање Организације не могу прећи 30% 

наплаћених прихода на годишњем нивоу.  

 

Губици представљају друге ставке који задовољавају дефиницију расхода и могу, 

али не морају, да проистекну из уобичајених активности Организације и укључују 

и реализоване и нереализоване губитке (нпр. ревалоризационе курсне разлике, које 

се приказују на нето основи).  

 

Организација финансира и пројекте културне намене и пројекте за унапређење 

пензијског, здравственог или социјалног статуса чланова Организације, у складу са 

Статутом, који не могу прећи 3% наплаћених прихода Организације на годишњем 

нивоу, без сагласности Скупштине организације.  

 

Организација је недобитна организације за чије обављање делатности према 

корисницима интерпретације постоји претпоставка поседовања овлашћења да 

Организација поступи за рачун свих интерпретатора, односно носиоца права чије је 

остварење обухвачено њеном делатночћу тј. Организација у своје име, а за рачун 

чланова врши расподелу наплаћених накнада и осталих наплаћених прихода 

умањених за трошкове пословања из претходних ставова, а на основу Плана 

расподеле интерпретаторске накнаде. Износ обавезе према члановима 

Организације представљају трошкове пословања периода на који се односе.  

 

Трошкови позајмљивања 

 

Трошкови позајмљивања: камата и други трошкови који настају у Организацији у 

вези са позајмљивањем финансијских средстава, као нпр. курсне разлике које 

произилазе из позајмљивања износа у страној валути, у оној мери у којој се оне 

сматрају корекцијом трошкова камата исказују се као расход.  

 

Порез на добитак 
 

Обавеза по основу пореза на добитак се израчунава применом пореске стопе од 

10% на опорезиви добитак периода. Порез на добитак плаћа се аконтационо током 

године и по коначном обрачуну приликом предаје Пореског биланса надлежним 

пореским органима.  
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Опорезиви добитак утврђује се у пореском билансу усклађивањем добитка 

исказаног у билансу успеха на начин утврђен Законом о порезу на добит правних 

лица (“Сл. гласник РС” бр. 25/01, 80/02, 43/03, 84/04 и 18/2010) и Правилнику о 

садржају пореског биланса за друга правна лица (недобитне организације) 

обвезнике пореза на добит правних лица (“Сл. гласник РС” бр. 19/2005, 15/2006, 

20/2008 и 99/2010).  

 

Ако је обвезник пореза у виду аконтације платио више пореза него што је био 

дужан да плати по обавези обрачунатој у пореској пријави, више плаћени порез 

урачунава се као аконтација за наредни период или се обвезнику враћа на његов 

захтев. 

 

 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 24. 

 

Тумачење одредби овог Правилника даје Управни одбор.  

 

У случају да поједине рачуноводствене политике нису дате у овом Правилнику 

примењује се законска и професионална регулатива дата у Правилнику о начину 

признавања и процењивања имовине, обавеза, прихода и расхода малих правних 

лица и предузетника („Сл. гласник РС“ бр 106/2006 и 111/2009) и у Међународним 

рачуноводственим стандардима (МРС), односно у Међународним стандардима 

финансијаког извештавања (МСФИ) који се односе на мала правна лица. 

 

 

 

 Члан 25. 

 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана доношења. 

 

  

 

Председник Управног одбора: 

 

___________________________ 


