
Правилник о изменама и допунама Правилника о Контном оквиру и 

садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга 

правна лица и предузетнике 
(„Службени гласник РС”, бр. 3/2011) 

 

У “Службеном гласнику РС”, бр. 3/2011 од 24.01.2011. године објављен је 

Правилник о изменама и допунама Правилника о Контном оквиру и садржини рачуна у 

Контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике 

(„Службени гласник РС”, бр. 114/06, 119/08, 9/2009 и 4/2010) – у даљем тексту: Правилник о 

изменама и допунама. Изменом је омогућено временско разграничење нето ефекта курсних 

разлика по основу дугорочних потраживања и дугорочних обавеза и нето ефекта 

уговорених валутних клаузула по основу дугорочних потраживања и дугорочних обавеза. 

Ради се о нето ефектима који постоје на дан 31.12.2010. године. Поступак тог разграничења, 

као и укидања разграничења, је идентичан поступку који је био прописан и за финансијске 

извештаје за 2009. годину. Подсећамо да се ради о нето ефектима који се разграничавају, 

као и да се разграничавају нето ефекти повезани са дугорочним потраживањима и 

обавезама. 

Правилник о изменама и допунама има 2. члана. 

У члану 1. је прописано да се у Правилнику о Контном оквиру и садржини рачуна у 

Контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике – у 

даљем тексту: Правилник, после члана 77ђ додају се чл. 77е, 77ж и 77з. 

Чланом 77е Правилника дозвољава се привредним субјектима (који примењују 

Правилник) да при састављању финансијских извештаја за 2010. годину, могу одлучити да 

нето ефекат обрачунате уговорене валутне клаузуле са стањем на дан 31. децембра 2010. 

године по основу дугорочних потраживања и обавеза у динарима са валутном 

клаузулом, не искажу у приходима, односно расходима текућег периода. Уколико је нето 

ефекат обрачунате уговорене валутне клаузуле по основу дугорочних потраживања и 

обавеза у динарима са валутном клаузулом на дан 31.12.2010. године: 

- позитиван по привредни субјект уместо исказивања позитивног утицаја на 

резултат 2010. године привредни субјект га може временски одложити на 

рачуну 499 – Остала пасивна временска разграничења; или 

- негативан по привредни субјект уместо исказивања позитивног утицаја на 

резултат 2010. године привредни субјект га може временски одложити на 

рачуну 289 – Остала активна временска разграничења. 

Књижење одлагања може да се уради на два начина:  

- да се прво прерачунају дугорочна потраживања и обавезе уз привремено 

исказивање прихода и расхода по основу уговорених валутних клаузула и да се 

након тога са рачуна прихода (рачун 664) и рачуна расхода (рачун 564) 

искњижи део валутних клаузула који се може разграничити и пренети на 

временско разграничење - то се ради задуживањем рачуна 664 (или тај рачун 

сторно потражује), одобравањем рачуну 564 (или тај рачун сторно дугује) и 

одобравањем рачуну 499 за нето разлику (између књижења на рачунима 664 и 

564); 

- да се истовремено са прерачуном дугорочних потраживања и обавеза спроведе 

књижење нето ефеката уговорених валутних клаузула на одговарајући рачун 

временског разграничења (дакле, без претходног књижења на рачунима 

прихода и расхода). 

Дакле, уколико привредни субјект на дан 31.12.2010. године има и позитивне и 

негативне ефекте уговорених валутних клаузула по основу дугорочних 

потраживања и обавеза, на одговарајуће временско разграничење преноси само 

њихов нето ефекат. То значи да ако врши временско разграничење може имати 

стање или на рачуну 289 или на рачуну 499. 

Наредног (или наредних обрачунских периода) сразмерни износ разграничених 

нето ефекат обрачунате уговорене валутне клаузуле преноси се на дан доспећа обавезе, 

односно потраживања на рачун 564 – Расходи по основу ефеката уговорене валутне 

клаузуле или рачун 664 – Приходи по основу ефеката уговорене валутне клаузуле уз 



смањење стања на рачуну временског разграничења (на којем је и извршено разграничење 

нето ефекта). 

Пример: 

1. Предузеће на дан 31.12.2010. године по основу валутних клаузула у вези са 

дугорочним потраживањима и обавезама има следеће стање: позитивне eфекте 

(исказане на конту 664) од 100.000,00 дин. и негативне ефекте (исказане на конту 

564) у износу од 120.000,00 дин. 

2. Наредне године плаћена је обавеза по основу кредита по основу које је био исказан 

негативан ефекат валутне клаузуле у износу од 120.000,00 дин. и наплаћено је 

дугорочно потраживање по основу којег је био исказан позитиван ефекат валутне 

клаузуле у износу од 100.000,00 дин. 
 

Дневник главне књиге финансијског књиговодства 
Број рачуна Износ Ред. 

бр.  Дуг. Потр. 
Опис  промене  

Дугује Потраж. 

1. 289  
Остала активна временска 

разграничења 
20.000,00  

 564  
Расходи по основу ефеката валутне 

клаузуле 
-120.000,00  

  664 
     Приходи по основу ефеката  

      валутне клаузуле 
 -100.000,00 

   За временско разграничење   

      

2. 564  
Расходи по основу ефеката валутне 

клаузуле 
120.000,00  

  289 
     Остала активна временска  

     разграничења 
 120.000,00 

   За исплату добављачу   

2а. 289  
Остала активна временска 

разграничења 
100.000,00  

  664 
     Приходи по основу ефеката  

      валутне клаузуле 
 100.000,00 

   За наплату од купца   
      

 

Чланом 77ж Правилника дозвољава се привредним субјектима (који примењују 

Правилник) да при састављању финансијских извештаја за 2010. годину, могу одлучити да 

нето ефекат обрачунатих курсних разлика са стањем на дан 31. децембра 2010. године по 

основу дугорочних потраживања и обавеза у страној валути, не искажу у приходима, 

односно расходима текућег периода. Уколико је нето ефекат обрачунатих курсних разлика 

по основу дугорочних потраживања и обавеза на дан 31.12.2010. године позитиван по 

привредни субјект уместо исказивања: 

- позитивног утицаја на резултат 2010. године привредни субјект га може временски 

одложити на рачуну 499 – Остала пасивна временска разграничења; 

- негативног утицаја на резултат 2010. године привредни субјект га може временски 

одложити на рачуну 289 – Остала активна временска разграничења; 

Књижење одлагања може да се уради на два начина:  

- да се прво курсирају дугорочна потраживања и обавезе уз привремено исказивање 

прихода и расхода по основу курсних разлика и да се након тога са рачуна прихода 

(рачун 663) и рачуна расхода (рачун 563) искњижи део курсних разлика који се 

може разграничити и пренети на временско разграничење - то се ради задуживањем 

рачуна 663 (или тај рачун сторно потражује), одобравањем рачуну 563 (или тај 

рачун сторно дугује) и одобравањем рачуну 499 за нето разлику (између књижења 

на рачунима 663 и 563); 

- да се истовремено са курсирање дугорочних потраживања и обавеза спроведе 

књижење нето ефеката курсних разлика на одговарајући рачун временског 

разграничења (дакле, без претходног књижења на рачунима прихода и расхода). 

Дакле, уколико привредни субјект на дан 31.12.2010. године има и позитивне и 

негативне курсне разлике по основу дугорочних потраживања и обавеза, на 

одговарајуће временско разграничење преноси само њихов нето ефекат. То значи да 



ако врши временско разграничење може имати стање или на рачуну 289 или на 

рачуну 499. 

Наредног (или наредних обрачунских периода) сразмерни износ разграничених 

курсних разлика преноси се на дан доспећа обавезе, односно потраживања на рачун 563 – 

Негативне курсне разлике или рачун 663 – Позитивне курсне разлике уз смањење стања на 

рачуну временског разграничења (на којем је и извршено разграничење нето ефекта). 

Чланом 77з Правилника о изманама и допунама правна лица која примењују 

Међународне рачуноводствене стандарде (МРС), односно Међународне стандарде 

финансијског извештавања (МСФИ) у случају примене одредаба чл. 77е и 77ж Правилника 

дужни су да код састављања финансијских извештаја за 2010. годину у Напоменама уз 

финансијске извештаје обелодане износе разграничених ефеката уговорене валутне 

клаузуле и разграничених курсних разлика. 

Чланом 2. Правилника о изменама и допунама прописано је да он ступа на снагу од 

25.01.2011. године и примењује се за састављање финансијских извештаја за 2010. годину. 

 

Пример: 

1. Предузеће на дан 31.12.2010. године по основу курсних разлика у вези са дугочним 

потраживањима и обавезама која има на тај дан има следеће стање: позитивне 

eфекте (исказане на конту 663) од 120.000,00 дин. и негативне ефекте (исказане на 

конту 563) у износу од 100.000,00 дин. 

2. Наредне године плаћена је обавеза по кредиту по основу које је била исказана 

позитивна курсна разлика у износу од 120.000,00 дин. и наплаћено је дугорочно 

потраживање по основу којег је била исказана негативна курсна разлика у износу 

од 100.000,00 дин. 
 

Дневник главне књиге финансијског књиговодства 
Број рачуна Износ Ред. 

бр.  Дуг. Потр. 
Опис  промене  

Дугује Потраж. 

1. 563  Негативна курсна разлика -100.000,00  

  663      Позитивна курсна разлика  -120.000,00 

  499 
     Остала пасивна временска разг- 

     раничења 
 20.000,00 

   За временско разграничење   

      

2. 563  Негативна курсна разлика 100.000,00  

  499 
     Остала пасивна временска разг- 

     раничења 
 100.000,00 

   За исплату добављачу   

2а. 499  
Остала пасивна временска разгра-

ничења 
120.000,00  

  663      Позитивна курсна разлика  120.000,00 

   За наплату од купца   
      

 

 

 


