КОНТНИ ОКВИР ЗА ПРИВРЕДНА ДРУШТВА, ЗАДРУГЕ, ДРУГА ПРАВНА ЛИЦА И
ПРЕДУЗЕТНИКЕ
Класа 0 - СТАЛНА СРЕДСТВА
01 - Нематеријална средства
010 - Улагања у развој
011 - Концесије, патенти, лиценце и остала права
012 - Goodwill
014 - Остала нематеријална средства
015 - Нематеријална средства у припреми
016 - Аванси за нематеријална средства
019 - Исправка вриједности нематеријалних средстава
02 - Некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине
020 - Земљиште
021 - Грађевински објекти
022 - Постројења и опрема
023 - Инвестиционе некретнине
024 - Улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми
027 - Некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине у припреми
028 - Аванси за некретнине, постројења, опрему и инвестионе некретнине
029 - Исправка вриједности некретнина, постројења, опреме и инвестиционих некретнина
03 - Биолошка средства и средства културе
030 - Шуме
031 - Вишегодишњи засади
032 - Основно стадо
033 - Средства културе
037 - Биолошка средства и средства културе у припреми
038 - Аванси за биолошка средства и средства културе
039 - Исправка вриједности биолошких средстава и средстава културе
04 - Дугорочни финансијски пласмани
040 - Учешће у капиталу зависних правних лица
041 - Учешће у капиталу других правних лица
042 - Дугорочни кредити повезаним правним лицима
043 - Дугорочни кредити у земљи
044 - Дугорочни кредити у иностранству
045 - Финансијска средства расположива за продају
046 - Финансијска средства која се држе до рока доспијећа
048 - Остали дугорочни финансијски пласмани
049 - Исправка вриједности дугорочних финансијских пласмана
05 - Одложена пореска средства
050 - Одложена пореска средства

Класа 1 - ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ОБУСТАВЉЕНОГ ПОСЛОВАЊА
НАМИЈЕЊЕНА ПРОДАЈИ
10 - Залихе материјала
100 - Обрачун набавке залиха материјала, резервних дијелова, алата и инвентара
101 - Материјал за израду учинака у складишту
102 - Резервни дијелови у складишту
103 - Алат, инвентар и ХТЗ опрема у складишту
104 - Алат, инвентар и ХТЗ опрема у употреби
105 - Бесповратна амбалажа у складишту
106 - Материјал на путу, обради и доради
108 - Остали материјал у складишту
109 - Исправка вриједности залиха материјала, резервних дјелова, алата и инвентара, ХТЗ
опреме и бесповратне амбалаже
11 - Залихе недовршене производње, полупроизвода и недовршених услуга
110 - Недовршена производња
111 - Полупроизводи
112 - Недовршене услуге
119 - ИВ недовршене производње, полупроизвода и недовршених услуга
12 - Залихе готових производа
120 - Готови производи
129 - Исправка вриједности готових производа
13 - Залихе робе
130 - Обрачун набавке робе
131 - Роба у складишту
132 - Роба у велепродајним објектима
133 - Роба у малопродајним објектима
134 - Роба у транзиту
135 - Роба на путу
136 - Роба у обради и доради
137 - Роба дата за комисиону и консигнациону продају
139 - Исправка вриједности робе
14 - Стална средства и средства обустављеног пословања намијењена продаји
140 - Нематеријална средства намијењена продаји
141 - Земљиште намијењено продаји
142 - Грађевински објекти намијењени продаји
143 - Инвестиционе некретнине намијењене продаји
144 - Постројења и опрема намијењени продаји
145 - Биолошка средства намијењена продаји
146 - Остала стална средства намијењена продаји
147 - Средства обустављеног пословања намијењена продаји
149 - ИВ сталних средстава и средстава обустављеног пословања намијењени продаји
15 - Дати аванси
150 - Дати аванси за залихе и услуге повезаним правним лицима
151 - Дати аванси за залихе и услуге осталим лицима
159 - Исправка вриједности датих аванса

Класа 2 - КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА
20 - Потраживања по основу продаје
200 - Купци – повезана правна лица
201 - Купци из Републике Српске
202 - Купци из Федерације БиХ
203 - Купци из Брчко Дистрикта БиХ
204 - Купци из иностранства
208 - Сумњива и спорна потраживања
209 - Исправка вриједности потраживања од купаца
21 - Потраживања из специфичних послова
210 - Потраживања од извозника
211 - Потраживања по основу увоза за туђи рачун
212 - Потраживања по основу консигнационе и комисионе продаје
213 - Остала потраживања из специфичних послова
218 - Сумњива и спорна потраживања
219 - Исправка вриједности потраживања из специфичних послова
22 - Друга краткорочна потраживања
220 - Потраживања за камату и дивиденду од повезаних правних лица
221 - Потраживања за камату и дивиденду од других субјеката
222 - Потраживања од запослених
223 - Потраживања од државних органа и организација
224 - Потраживања за више плаћен порез на добитак
225 - Потраживања за преплаћене остале порезе и доприносе
226 - Остала краткорочна потраживања
228 - Сумњива и спорна потраживања
229 - Исправка вриједности других краткорочних потраживања
23 - Краткорочни финансијски пласмани
230 - Краткорочни кредити повезаним правним лицима
231 - Краткорочни кредити у земљи
232 - Краткорочни кредити у иностранству
233 - Дио дугорочних кредита који доспијева за наплату до годину дана
234 - Дио дугорочних хартија од вриједности који доспијева за 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 и откупљени сопствени удјели намијењени продаји или
поништавању
238 - Остали краткорочни финансијски пласмани
239 - Исправка вриједности краткорочних финансијских пласмана
24 - Готовински еквиваленти и готовина
240 - Готовински еквиваленти - хартије од вриједности
241 - Рачун код овлашћене организације за платни промет - домаћа валута
242 - Рачун код овлашћене организације за платни промет - страна валута
243 - Издвојена новчана средства
244 - Акредитиви - домаћа валута
245 - Акредитиви - страна валута
246 - Благајна - домаћа валута

247 - Благајна - страна валута
248 - Остала новчана средства
249 - Новчана средства чије је коришћење временски ограничено или вриједност умањена
27 - Порез на додату вриједност
270 - Порез на додату вриједност у примљеним фактурама
271 - Порез на додату вриједност плаћен при увозу
272 - Порез на додату вриједност у датим авансима
273 - Порез на додату вриједност обрачунат на услуге ино страних лица
274 - Паушални износи пореза на додату вриједност исплаћени пољопривредним
произвођачима
275 - Други износи аконтационог пореза на додату вриједност
279 - Потраживања по основу разлике између аконтационог и обрачунатог пореза на
додату вриједност
28 - Активна временска разграничења и одложена пореска средства
280 - Унапријед плаћени расходи
281 - Потраживања за нефактурисане приходе
282 - Разграничени трошкови по основу обавеза
288 - Одложена пореска средства
289 - Остала активна временска разграничења
29 - Губитак изнад висине капитала
290 - Губитак ранијих година изнад висине капитала
291 - Губитак текуће године изнад висине капитала
Класа 3 - КАПИТАЛ
30 - Основни капитал
300 - Акцијски капитал
302 - Удјели друштва са ограниченом одговорношћу
303 - Задружни удјели
304 - Улози
305 - Државни капитал
309 - Остали основни капитал
31 - Уписани неуплаћени капитал
310 - Уписане неуплаћене акције
312 - Уписани неуплаћени удјели
32 - Резерве
320 - Емисиона премија
321 - Емисиони губитак
322 - Законске резерве
323 - Статутарне резерве
329 - Остале резерве
33 - Ревалоризационе резерве и нереализовани добици и губици
330 - Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације сталних средстава без
дугорочних финансијских пласмана
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
341 - Нераспоређени добитак текуће године
342 - Нераспоређени вишак прихода над расходима ранијих година
343 - Нераспоређени вишак прихода над расходима текуће године
344 - Нето приход од самосталне дјелатности
35 - Губитак до висине капитала
350 - Губитак ранијих година
351 - Губитак текуће године
Класа 4 - РЕЗЕРВИСАЊА, ОБАВЕЗЕ И ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ
40 - Резервисања, одложене пореске обавезе и разграничени приходи
400 - Резервисања за трошкове у гарантном року
401 - Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава
402 - Резервисања за задржане кауције и депозите
403 - Резервисања за трошкове реструктурисања
404 - Резервисања за накнаде и бенефиције запослених
407 - Одложене пореске обавезе
408 - Разграничени приходи и примљене донације
409 - Остала резервисања
41 - Дугорочне обавезе
410 - Обавезе које се могу конвертовати у капитал
411 - Обавезе према повезаним правним лицима
412 - Обавезе по емитованим дугорочним хартијама од вриједности
413 - Дугорочни кредити у земљи
414 - Дугорочни кредити у иностранству
415 - Дугорочне обавезе по финансијском лизингу у земљи
416 - Дугорочне обавезе по финансијском лизингу у иностранству
417 - Дугорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха
419 - Остале дугорочне обавезе
42 - Краткорочне финансијске обавезе
420 - Краткорочне финансијске обавезе према повезаним правним лицима
421 - Обавезе по емитованим краткорочним хартијама од вриједности
422 - Краткорочни кредити у земљи
423 - Краткорочни кредити у иностранству
424 - Дио дугорочних кредита који доспијева за плаћање до једне године
425 - Дио дугорочних обавеза по финансијском лизингу које доспијевају за плаћање до
једне године
426 - Краткорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха
429 - Остале краткорочне финансијске обавезе

43 - Обавезе из пословања
430 - Примљени аванси, депозити и кауције
431 - Добављачи повезана правна лица
432 - Добављачи из Републике Српске
433 - Добављачи из Федерације БиХ
434 - Добављачи из Брчко Дистрикта БиХ
435 - Добављачи из иностранства
439 - Остале обавезе из пословања
44 - Обавезе из специфичних послова
440 - Обавезе према увознику
441 - Обавезе по основу извоза за туђи рачун
442 - Обавезе по основу комисионе и консигнационе продаје
449 - Остале обавезе из специфичних послова
45 - Обавезе за зараде и накнаде зарада
450 - Обавезе за нето зараде и накнаде зарада
451 - Обавезе за порезе на зараде и накнаде зарада
452 - Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада
456 - Обавезе за остала нето лична примања
457 - Обавезе за порез на остала лична примања
458 - Обавезе за доприносе на остала лична примања
46 - Друге обавезе
460 - Обавезе по основу камата и расхода финансирања
461 - Обавезе за дивиденде
462 - Обавезе за учешће у добитку
463 - Обавезе према запосленима
464 - Обавезе према члановима управног, надзорног одбора, одбора за ревизију, других
одбора и комисија
465 - Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима
466 - Обавезе за нето приход од самосталне дјелатности
469 - Остале обавезе
47 - Порез на додату вриједност
470 - Порез на додату вриједност по издатим фактурама
471 - Порез на додату вриједност по примљеним авансима
472 - Порез на додату вриједност по основу сопствене потрошње
473 - Порез на додату вриједност по основу продаје за готовину
474 - Порез на додату вриједност обрачунат на услуге иностраних лица
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
485 - Обавезе за порезе и доприносе обрачунате на исплате физичким лицима ван радног
односа
489 - Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине

49 - Пасивна временска разграничења, краткорочна резервисања и одложене пореске
обавезе
490 - Унапријед обрачунати расходи периода
491 - Обрачунати приходи будућег периода
492 - Разграничени зависни трошкови набавке
493 - Разграничени приходи и примљене донације
494 - Разграничени приходи по основу потраживања
495 - Одложене пореске обавезе
496 - Краткорочна резервисања
499 - Остала пасивна временска разграничења
Класа 5 - РАСХОДИ
50 - Набавна вриједност продате робе
500 - Набавка робе
501 - Набавна вриједност продате робе
502 - Набавна вриједност продатих сталних средстава прибављених ради продаје
51 - Трошкови материјала
510 - Набавка материјала
511 - Трошкови материјала за израду учинака
512 - Трошкови осталог материјала
513 - Трошкови горива и енергије
52 - Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода
520 - Трошкови бруто зарада
521 - Трошкови бруто накнада зарада
522 - Трошкови бруто накнада члановима управног и надзорног одбора
523 - Трошкови бруто накнада члановима одбора за ревизију, др. одбора, комисија и сл.
524 - Трошкови отпремнина, награда и помоћи у складу са прописима о раду
525 - Трошкови запослених на службеном путу
529 - Трошкови бруто осталих личних расхода
53 - Трошкови производних услуга
530 - Трошкови услуга на изради учинака
531 - Трошкови транспортних услуга
532 - Трошкови услуга одржавања
533 - Трошкови закупа
534 - Трошкови сајмова
535 - Трошкови рекламе и пропаганде
536 - Трошкови истраживања
537 - Трошкови развоја који се не капитализују
539 - Трошкови осталих услуга
54 - Трошкови амортизације и резервисања
540 - Трошкови амортизације
541 - Трошкови резервисања

55 - Нематеријални трошкови
550 - Трошкови непроизводних услуга
551 - Трошкови репрезентације
552 - Трошкови премија осигурања
553 - Трошкови платног промета
554 - Трошкови чланарина
555 - Трошкови пореза
556 - Трошкови доприноса
559 - Остали нематеријални трошкови
56 - Финансијски расходи
560 - Финансијски расходи по основу односа повезаних правних лица
561 - Расходи камата
562 - Негативне курсне разлике
563 - Расходи по основу валутне клаузуле
569 - Остали финансијски расходи
57 - Остали расходи
570 - Губици по основу продаје и расходовања нематеријалних средстава, некретнина,
постројења и опреме
571 - Губици по основу продаје и расходовања инвестиционих некретнина
572 - Губици по основу продаје и расходовања биолошких средстава
573 - Губици по основу продаје средстава обустављеног пословања
574 - Губици по основу продаје учешћа у капиталу и хартија од вриједности
575 - Губици по основу продаје материјала
576 - Мањкови изузимајући мањкове залиха учинака
577 - Расходи по основу заштите од ризика, који не испуњавају услове да се искажу у
оквиру ревалоризационих резерви
578 - Расходи по основу исправке вриједности и отписа потраживања
579 - Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе и остали расходи
58 - Расходи по основу обезвређења имовине
580 - Обезвређење нематеријалних средстава
581 - Обезвређење некретнина, постројења и опреме
582 - Обезвређење инвестиционих некретнина за које се обрачунава амортизација
583 - Обезвређење биолошких средстава за које се обрачунава амортизација
584 - Обезвређење дугорочних финансијских пласмана и финансијских средстава
расположивих за продају
585 - Обезвређење залиха материјала и робе
586 - Обезвређење краткорочних финансијских пласмана
588 - Обезвређење потраживања примјеном индиректне методе утврђивања отписа
потраживања
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

Класа 6 - ПРИХОДИ
60 - Приходи од продаје робе
600 - Приходи од продаје робе повезаним правним лицима
601 - Приходи од продаје робе у Републици Српској
602 - Приходи од продаје робе у Федерацији БиХ
603 - Приходи од продаје робе у Брчко Дистрикту БиХ
604 - Приходи од продаје робе на иностраном тржишту
61 - Приходи од продаје учинака
610 - Приходи од продаје учинака повезаним правним лицима
611 - Приходи од продаје учинака у Републици Српској
612 - Приходи од продаје учинака у Федерацији БиХ
613 - Приходи од продаје учинака у Брчко Дистрикту БиХ
614 - Приходи од продаје учинака на иностраном тржишту
62 - Приходи од активирања или потрошње робе и учинака
620 - Приходи од активирања или потрошње робе
621 - Приходи од активирања или потрошње учинака
63 - Промјена вриједности залиха учинака
630 - Повећање вриједности залиха учинака
631 - Смањење вриједности залиха учинака
64 - Промјена вриједности инвестиционих некретнина и биолошких средстава којi се не
амортизују
640 - Повећање вриједности инвестиционих некретнина које се не амортизују
641 - Повећање вриједности биолошких средстава којe се не амортизују
642 - Смањење вриједности инвестиционих некретнина које се не амортизују
643 - Смањење вриједности биолошких средстава којe се не амортизују
65 - Остали пословни приходи
650 - Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, подстицаја и сл.
651 - Приходи од закупнина
652 - Приходи од донација
653 - Приходи од чланарина
654 - Приходи од тантијема и лиценцних права
655 - Приходи из намјенских извора финансирања
659 - Остали приходи по другим основима
66 - Финансијски приходи
660 - Финансијски приходи од повезаних правних лица
661 - Приходи од камата
662 - Позитивне курсне разлике
663 - Приходи од ефеката валутне клаузуле
664 - Приходи од учешћа у добитку заједничких улагања
669 - Остали финансијски приходи
67 - Остали приходи
670 - Добици по основу продаје нематеријалних средстава, некретнина, постројења и
опреме
671 - Добици по основу продаје инвестиционих некретнина

672 - Добици по основу продаје биолошких средстава
673 - Добици по основу продаје средстава обустављеног пословања
674 - Добици по основу продаје учешћа у капиталу и дугорочних хартија од вриједности
675 - Добици по основу продаје материјала
676 - Вишкови изузимајући вишкове залиха учинака
677 - Наплаћена отписана потраживања
678 - Приходи по основу уговорене заштите од ризика, који не испуњавају услове да се
искажу у оквиру ревалоризационих резерви
679 - Приходи од смањења обавеза, укидања неискоришћених дугорочних резервисања и
остали непоменути приходи
68 - Приходи од усклађивања вриједности имовине
680 - Приходи од усклађивања вриједности нематеријалних средстава
681 - Приходи од усклађивања вриједности некретнина, постројења и опреме
682 - Приходи од усклађивања вриједности инвестиционих некретнина за које се
обрачунава амортизација
683 - Приходи од усклађивања вриједности биолошких средстава за које се обрачунава
амортизација
684 - Приходи од усклађивања вриједности дугорочних финансијских пласмана и
финансијских средстава расположивих за продају
685 - Приходи од усклађивања вриједности залиха материјала и робе
686 - Приходи од усклађивања вриједности краткорочних финансијских пласмана
687 - Приходи од усклађивања вриједности капитала (негативни Goodwill)
689 - 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 година
699 - Пренос прихода
Класа 7 - ОТВАРАЊЕ И ЗАКЉУЧАК РАЧУНА СТАЊА И УСПЈЕХА
70 - Отварање главне књиге
700 - Рачун отварања главне књиге финансијског рачуноводства
71 - Закључак рачуна успјеха
710 - Укупани приходи
711 - Укупани расходи
712 - Пренос укупног резултата
72 - Рачун добитка и губитка
720 - Бруто добитак или губитак
721 - Текући порески расходи
722 - Одложени порески расходи периода
723 - Одложени порески приходи периода
724 - Обрачунате међудивиденде и други видови расподјеле добитка у току периода
725 - Пренос добиткa или губитка
73 - Закључак рачуна стања
730 - Изравнање рачуна стања

Класа 8 - ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА
88 - Ванбилансна актива
880 - Туђа роба
881 - Туђи материјал
882 - Туђи полупроизводи и производи
883 - Туђа основна средства
884 - Неискоришћени одобрени кредити
885 - Хартије од вриједности ван промета
886 - Примљени авали и гаранције
887 - Дати авали, гаранције и друга јемства
888 - Остала ванбилансна актива
89 - Ванбилансна пасива
890 - Обавезе за туђу робу
891 - Обавезе за туђи материјал
892 - Обавезе за туђе полупроизводе и производе
893 - Обавезе за туђа основна средства
894 - Евиденција о неискоришћеним одобреним кредитима
895 - Обавезе за хартије од вриједности ван промета
896 - Обавезе за примљене авале и гаранције
897 - Обавезе за дате авале, гаранције и друга јемства
898 - Остала ванбилансна пасива

Класа 9 - ОБРАЧУН ТРОШКОВА И УЧИНАКА

Контни оквир за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике
предузет је из Правилника о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за
привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Службени гласник Републике
Српске", број 106/15) са интернет странице Министарства финансија РС.

