
ГОДИНА  XXXVI БРОЈ 36
30. јул 2016.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА „СРБИЈА ВОЗ”

Одлука Oдбора директора
„Србија Воз” а.д.

(од: 15.7.2016. године)
Број: 4/2016-120-25

На основу чланa 24. став 1. тачка 1. Статута Aкцио-
нарског друштва за железнички превоз путника „Србија 
Воз“, Београд („Службени гласник РС“, број 60/15) и чла-
на 24. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13. и 75/14), Одбор директора Aкционарс-
ког друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“, 
Београд је, на седници одржаној 15.7.2016. године, донео

О Д Л У К У 

1. Доноси се Правилник о изменама и допунама Правил-
ника о организацији и систематизацији послова Aкцио-
нарског друштва за железнички превоз путника „Србија 
Воз“, Београд, (Службени гласник „Железнице Србије“, 
број 15/2015;21/2015;24/2015, 26/2015, 31/2015, 34/2015, 
4/2016, 9/2016, 11/2016,21/2016,23/2016,24/2016 и 27/2016).

2. Правилник из тачке 1. саставни је део ове одлуке.
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице 

Србије“.

Број: 4/2016-120-25
15.7.2016. године

На основу члана 24. Закона о раду („Службени глас-
ник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) и члана 24. 
Статута Акционарског друштва за железнички превоз 
путника „Србија Воз“, Београд („Службени гласник РС“, 
број 60/15), Одбор директора Акционарског друштва за 
железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд је на 
седници, одржаној 15.7.2016.  године, донео 

П Р А В И Л Н И К
о измени и допуни Правилника о  

организацији и систематизацији послова
Акционарског друштва за железнички превоз 

путника „Србија Воз“, Београд

Члан 1. 

Мења се Правилник о организацији и систематизацији 
послова Акционарског друштва за железнички превоз 
путника „Србија Воз“ - Табеларни део, у следећем:

1)  У организационом делу 22400 ОЈ за вучу возова Ко-
сово Поље,  

 -  под редним бројем 02 уместо послова „техничар 
за вучу“ систематизују се послови „инжењер за 
вучу“ са следећим условима: у колони  шифра 
посла  уписати број „6110“, у колони степен за-
вршене школе уписати број „6“, у колони завр-
шена школа или факултет уписати скраћеницу 
„ВШМС, ВШЕТС, а у колони број извршилаца 
уписати број „1“.

    Члан 2.

Овај  Правилник објавити у Службеном гласнику 
„Железнице Србије“.

Одлука Скупштине
„Србија Воз” а.д.

(од: 13.6.2016. године)
Број: 5/2016-15-9

На основу члана 16.тачка 20. Статута Акционарс-
ког друштва за железнички превоз путника „Србија 
Воз“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15), 
Скупштина Акционарског друштва за железнички 
превоз путника „Србија Воз“, Београд је на седници 
одржаној 13.6.2016. године, донела
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О Д Л У К У

1. Одобрава се расходовање и продаја 372 (тристотинесе-
дамдесетдва) путничких кола; 19 (деветнаест) моторних 
кола серије 412; 22 (двадесетдва) приколице серије 416; 
6 (шест) електричних локомотива серије 441; 6 (шест) 
локомотива серије 461; 7 (седам) моторних кола серије 
712; 7 (седам) приколица серије 714; 18(осамнаест) мо-
торних кола серије 812; 18(осамнаест) приколица серије 
818; 4 (четири) моторна кола серије 812-300 и 4 (четири) 
управљачка кола серије 814, према приложеној специ-
фикацији.

2. Одлука се сматра донетом, када  Влада Републике Ср-
бије да сагласност.

3. За реализацију Одлуке, задужује се директор Сектора 
за набавке и стоваришне послове.

4. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице 
Србије“, по добијању сагласности из тачке 2. Одлуке.

О б р а з л о ж е њ е

„Србија Воз“ а.д. је предузело активности на оп-
тимизацији возног парка. Према проценама стручних 
служби, од расходовања возних средстава планирано 
је да се у 2016. години оствари приход у висини од око 
182,4 милиона динара. 

На основу изнетог донета је Одлука као у диспо-
зитиву.

Одлука Oдбора директора
„Србија Воз” а.д.

(од: 29.7.2016. године)
Број: 4/2016-121-26

На основу чланa 24. став 1. тачка 1. Статута Aк-
ционарског друштва за железнички превоз путника 
„Србија Воз“, Београд („Службени гласник РС“, број 
60/15) и члана 24. Закона о раду („Службени гласник 
РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13. и 75/14), Одбор ди-
ректора Aкционарског друштва за железнички превоз 
путника „Србија Воз“, Београд је, на седници одржа-
ној 29.7.2016. године, донео

О Д Л У К У 

1. Доноси се Правилник о изменама и допунама Правил-
ника о организацији и систематизацији послова Aкцио-
нарског друштва за железнички превоз путника „Србија 
Воз“, Београд, („Службени гласник Железнице Србије“, 
број 15/2015;21/2015;24/2015, 26/2015, 31/2015, 34/2015, 
4/2016, 9/2016, 11/2016,21/2016,23/2016,24/2016 и 27/2016).

2. Правилник из тачке 1. саставни је део ове одлуке.

3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице 

Србије“.

Број: 4/2016-121-26
29.7.2016. године

На основу члана 24. Закона о раду („Службени глас-
ник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) и члана 24. 
Статута Акционарског друштва за железнички превоз 
путника „Србија Воз“, Београд („Службени гласник РС“, 
број 60/15), Одбор директора Акционарског друштва за 
железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд је на 
седници, одржаној 29.7.2016.  године, донео 

П Р А В И Л Н И К
о измени и допуни Правилника о  

организацији и систематизацији послова
 Акционарског друштва за железнички превоз 

путника „Србија Воз“, Београд

Члан 1. 

Мења се Правилник о организацији и систематизацији 
послова Акционарског друштва за железнички превоз 
путника „Србија Воз“ - Табеларни део, у следећем:

1) У организационом делу 61202, Одељење за рачу-
новодствене послове, Сектор за финансијско рачуновод-
ствене послове, план и попис, 

 - послови под редним бројем 03. се бришу.
 - послови под редним бројем 06. се бришу
 - после послова под редним бројем 12 систематизују 

се нови послови под редним бројем 13 „организа-
тор за економске послове“,  са следећим условима: у 
колони  шифра посла уписати број „7106“, у колони 
степен завршене школе уписати број „7“, у колони 
завршена школа или факултет уписати скраћеницу 
„ЕФ, ФДС“, а у колони број извршилаца уписати 
број „2“.

2) У организационом делу 20 000 управа Сектора за 
вучу возова:        

 - после послова под редним бројем 11 систематизују 
се нови послови под редним бројем 12 „главни про-
цесни инспектор за вучу возова“  са следећим усло-
вима: у колони  шифра посла  уписати број „7020“, 
у колони степен завршене школе уписати број „6“, 
у колони завршена школа или факултет уписати 
скраћеницу ВШМС, ВШТС, а у колони број изврши-
лаца уписати број „1“.

3) У организационом делу 60 000 Кабинет генералног 
директора:

 - послови под редним бројем 15 се бришу. 
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Члан 2.

Правилник објавити у Службеном гласнику „Желез-
нице Србије“.

Одлука Oдбора директора
„Србија Воз” а.д.

(од: 29.7.2016. године)
Број: 4/2016-126-26

На основу члана 7. Закона о рачуноводству („Служ-
бени гласник РС“, бр. 62/2013), члана 37. Закона о порезу 
на додату вредност („Службени гласник РС“, бр. 84/04, 
86/04-исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-др. Закон, 
142/14, 83/15) и члана 24. став 1. Статута акционарског 
друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“, Бе-
оград, („Службени гласник РС“, бр. 60/15), Одбор дирек-
тора акционарског друштва за железнички превоз путни-
ка „Србија Воз“, Београд је на седници одржаној 29.7.2016.
године донео

О Д Л У К У

1. Доноси се Упутство за примену Закона о порезу на до-
дату вредност за  железнички превоз путника  (Упут-
ствo 182 ПДВ).  

2. Упутство из тачке 1. саставни је део ове одлуке.
3. За релизацију ове одлуке задужује се Центар за контро-

лу прихода.
4. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железни-

це Србије“. 
О б р а з л о ж е њ е

Због организационих трансформација, односно кон-
ституисања Акционарског друштва за превоз путника у 
железничком саобраћају „Србија Воз“,  као и измена за-
конске регулативе која прописује област на коју се Упут-
ство за примену Закона о порезу на додату вредност за  
железнички превоз путника  (Упутствo 182 ПДВ), односи 
(Закон о рачуноводству, Закон о порезу на додату вред-
ност), било је непоходно доношење новог Упутства 182 
ПДВ. 

Из наведеног разлога одлучено је као у диспозитиву 
ове одлуке.

Број: 4/2016-126-26
29.7.2016. године

На основу члана 7. Закона о рачуноводству („Служ-
бени гласник РС“, бр. 62/2013), члана 37. Закона о порезу 
на додату вредност („Службени гласник РС“, бр. 84/04, 
86/04-исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-др. Закон, 
142/14, 83/15) и члана 24. став 1. Статута акционарског 
друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“, Бе-
оград, („Службени гласник РС“, бр. 60/15), Одбор дирек-
тора акционарског друштва за железнички превоз путни-
ка „Србија Воз“, Београд је на седници одржаној 29.7.2016.
године донео

У П У Т С Т В О  
за примену Закона о порезу на додату вредност за 
железнички превоз путника (Упутствo 182 ПДВ)

I  УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

1. Упутством за примену Закона о порезу на додату 
вредност за железнички превоз путника (у даљем тексту 
Упутство 182 ПДВ) Акционарско друштво за желез-
нички превоз путника „Србија Воз“, Београд (у даљем 
тексту СВ), уређује технолошки поступак и процедуре у 
циљу правилне примене Закона о порезу на додату вред-
ност објављеног у „Службеном гласнику  РС“, бр. 84/04, 
86/04-исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 -др. Закон, 
142/14, 83/15. 

2. Овим Упутством уређује се утврђивање опорезивог 
и неопорезивог прихода, обрачун и наплата ПДВ-а, изда-
вање превозних исправа и рачуна, евидентирање ПДВ-а, 
контрола обрачуна ПДВ и достава евиденција. Такође, 
прописују се и посебне обавезе у поступцима употребе 
превозних исправа, евидентирања, обраде, размене, кон-
троле и исказивање података пореске основице и ПДВ-а. 

3. За примену и контролу спровођења одредби овог 
Упутства надлежан је Центар за контролу прихода ( у 
даљем тексту Контрола прихода). 

Члан 2.

Предмет опорезивања ПДВ су услуге извршене у Ре-
публици Србији уз накнаду у оквиру обављања делат-
ности железничког превоза путника (члан 3. тачка 1. За-
кона). Такође, са прометом услуга уз накнаду изједначава 
се пружање услуга које порески обвезник изврши без нак-
наде за личне потребе оснивача, запослених или других 
лица , односно, друго пружање услуга без накнаде у не-
пословне сврхе пореског обвезника (члан 5. став 4. тачка 
2) Закона).

Члан 3.

1. Место промета услуге превоза путника је место у 
којем пружалац услуга обавља своју делатност у Репуб-
лици Србији (унутрашњи саобраћај). Местом промета ус-
луге сматра се место пословне јединице „Србија Воз“ а.д.

2. Код међународног превоза путника, одредбе Закона 
примењују се само на део превоза обављеног у Републици 
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Србији (члан 12. Закона).
3. Услуга превоза путника сматра се пруженом (чл. 15. 

Закона), дана када је:
 - завршено појединачно пружање услуге,
 - престао правни основ пружања услуге - у случају 

пружања временски ограничених или неограниче-
них услуга.

4. Изузетно од другог става тачке 3., ако се за пружање 
услуга издају периодични рачуни, промет услуга се сма-
тра извршеним последњег дана периода за који се издаје 
рачун. 

Делимична услуга сматра се извршеном у време када 
је окончано пружање дела те услуге. Делимична услуга 
постоји ако је за одређене делове економски дељиве услу-
ге посебно уговорена накнада (чл. 15. Закона).

5. Пореска обавеза настаје даном (чл. 16. Закона) кад се 
најраније изврши једна од следећих радњи:

 - промет добара и услуга, 
 - наплата, односно плаћање ако је накнада или део 

накнаде наплаћен, односно плаћен у новцу пре про-
мета добара и услуга.

Члан 4.

1. Пореска основица (у даљем тексту ПО) код промета 
услуга је износ накнаде (у новцу, стварима или услуга-
ма) које обвезник прима, или треба да прими, за пружене 
услуге од примаоца услуга или трећег лица, субвенције 
које су непосредно везане са ценом тих услуга, у коју није 
укључен ПДВ (члан 17. став 1. Закона).

2. Сви споредни трошкови које обвезник зарачунава 
примаоцу услуга урачунавају се у ПО (члан 17. став 3. 
тачка2) Закона).

3. Основица код промета услуга без накнаде сматра се 
цена тих или сличних услуга у моменту промета. ПДВ се 
не урачунава у ПО (члан 18. Закона).

4. Превозни трошкови се утврђују на основу цена пре-
воза и додатних услуга исказаних у тарифама или посебно 
уговореним ценама са укљученим ПДВ или без укључе-
ног ПДВ. Уколико су цене исказане без ПДВ, на основицу 
се додаје обрачунати износ за ПДВ и укупан износ (осно-
вица плус ПДВ) наплаћује од корисника превозне услуге, 
односно платиоца превозних трошкова.

Укупни превозни трошкови садрже цену превоза и до-
датне услуге које се наплаћују од корисника превоза.

5. Пореска основица једнака је разлици укупних пре-
возних трошкова и износа обрачунатог ПДВ (ПДВ ура-
чунат) или је једнака збиру  превознине и накнада (ПДВ 
није урачунат).

Пореска основица за превозне услуге са законском 
повластицом утврђује се у складу са претходним ставом. 
Пореска основица не садржи попусте и друга умањења 
цене, који се кориснику услуге одобравају у моменту про-
мета услуге, односно у моменту издавања рачуна за тај 
промет. Код комерцијалне повластице 100% (бесплатан 
превоз) морају бити исказани критеријуми за утврђивање 
ПДВ.

6. Ако је накнада за промет добара и превозних услуга из-
ражена у страној валути, за обрачун те вредности у домаћој 
валути примењује се званично објављени Службени СВ курс, 
средњи курс централне банке, односно уговорени курс, који 
важи на дан настанка пореске обавезе (члан 22. Закона).

Члан 5.

1. Приход по директним превозним исправама на-
плаћен у име других железница учесника у превозу није 
предмет утврђивања и исказивања података по овом 
Упутству.

2. Приход наплаћeн код других железница у име СВ 
као учесника у превозу  по директним превозним  испра-
вама  утврђује се и исказује по обављеној размени пода-
така и односних рачуна. Размена података и коначни об-
рачуни прописани су у Објавама UIC за односну врсту 
саобраћаја (у  Објави UIC 301/311 за међународни путнич-
ки саобраћај.

3. Коначни подаци по директним превозним исправа-
ма у чијим превозима  учествује и СВ утврђени до 28. у 
месецу  прописане обраде исказују се у кумулативима по-
датака у вези ПДВ за претходни календарски месец.

Члан 6.

1. Ако се накнадно повећа основица за промет услуга 
превоза који подлежу опорезивању, обвезник (СВ) који је 
испоручио услуге превоза дужан је да износ ПДВ, који 
дугује по том основу, исправи у складу са изменом (члан 
21. став 1. Закона).

Ако се ПО накнадно смањи, обвезник (СВ) који је из-
вршио промет добара и услуга превоза може да измени 
износ ПДВ само ако обвезник коме је извршена услуга 
превоза исправи одбитак  претходног ПДВ и ако о томе 
писмено обавести СВ као испоручиоца услуге превоза 
(члан 21. став 3. Закона).

2. Уколико се тарифском контролом превозних испра-
ва утврди:

 - да су више зарачунати превозни трошкови, а самим 
тим и већа пореска основица и више обрачунат ПДВ, 
обавештава се корисник превоза да поднесе писме-
ну рекламацију за повраћај више плаћених превоз-
них трошкова. На основу примљене рекламације 
поново се обавља тарифска контрола у надлежном 
Одељењу контроле прихода (у даљем тексту ОКП), 
испоставља се  рачун К-1п, и уз повратницу, оба-
вештава корисник превоза да поднесе доказ да је ис-
правио одбитак претходног пореза. Ово је услов да 
би се сумарник  доставио на реализацију;

 - да су мање зарачунати превозни трошкови, тј. не-
правилно утврђена пореска основица и мање обра-
чунат ПДВ, на основу испостављене калкулацијске 
контролне примедбе благајна испоставља рачун 
К-1п при наплати.

3. Враћени износи по неискоришћеним превозним 
исправама и агенцијска провизија одбитна су ставка при 
кумулативном исказивању ПДВ у ОКП-у.

4. СВ може да измени основицу за износ накнаде који 
није наплаћен само на основу правоснажне одлуке суда 
о закљученом стечајном поступку или принудном порав-
нању, при чему је СВ дужно да обрачуна ПДВ за примље-
ну накнаду или део накнаде.

Измена основице и исправка одбитка претходног ПДВ 
врши се у пореском периоду у коме је наступила изменa.

5. Уколико се у рачуну или превозној исправи искаже 
ПДВ, а у складу са Законом није постојала пореска оба-
веза да се обрачунава и плаћа, СВ постаје порески дуж-
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ник по том основу и дужан   је да плати исказани ПДВ у 
рачуну или превозној исправи (члан 10. став 1. тачка 4) 
Закона).

Члан 7.

1. Општа стопа ПДВ-а за опорезовани промет услуга 
износи 20% (члан 23. став 1. Закона).

По посебној стопи од 10% опорезује се промет услу-
га превоза путника и њиховог пратећег пртљага (члан 23. 
став 2. тачка 20) Закона).

ПДВ се обрачунава по посебној стопи од 10% што пре-
рачунато износи 0,09091 за услуге које пружа СВ.

Израчунати износ ПДВ-а заокружује се на две деци-
мале, при чему се трећа децимала до 0,004 занемарује а 
0,005 и већа заокружује на другој децимали навише.

ПРИМЕР:
 - износ 15,5348 дин. заокружује се на 15,53 дин.
 - износ 66,2259 дин. заокружује се на 66,23 дин.

 
Прерачуната пореска основица израчунава се на сле-

дећи начин:
ПО = 100 : 110 = 0,909090909

Прерачуната стопа ПДВ израчунава се на следећи на-
чин:

ПДВ = 1 – 100 : 110 = 0,090909091

Члан 8.

1. Порески обвезник је дужан да изда рачун за сваки 
промет добара и превозних услуга ( чл. 42. Закона). 

У случају пружања временски ограничених или нео-
граничених услуга чије је трајање дуже од годину дана, 
обавезно се издаје периодични рачун, с тим што период 
за који се издаје тај рачун не може бити дужи од годину 
дана.

Обавеза издавања рачуна из члана 42. Закона не одно-
си се само на промет добара и превозних услуга за које је 
порески орган издао решење.

2. У складу са тачком  1. овог члана испоставља се ра-
чун К-1п, према    Прилогу 1. овог Упутства. Рачун К-1п 
је обичан образац, који се испоставља  у следећим   слу-
чајевима:

 - на лични захтев путника и
 - обавезно правним лицима.

3. Рачун К-1п састоји се из 2 (два) примерка и  увезује 
се у блокове од по 50 примерака, а налази се у поседу свих 
благајни. 

Рачун К-1п попуњава се копирањем према називима 
предштампаних рубрика. Први број издатих превозних 
исправа уписује се у пољу „Рачун  број _________‘‘, за-
тим у спецификацију поља „Врста добара или услуга‘‘ , 
као и у пољу „Број рачуна _____‘‘.                              

Једним рачуном К-1п искључиво могу бити обухваће-
ни приходи који подлежу ПДВ, односно приходи који не 
подлежу ПДВ. Није дозвољено да се у једном рачуну К-1п 
искажу обе врсте наведених прихода.

По издавању превозне исправе и исписивања рачуна 
К–1п поступити на следећи  начин:

 - први примерак уручује се кориснику превоза на до-
казан начин (уз обавезни  потпис  корисника у пољу 

„ Рачун примио‘‘),
 - други примерак доставља се ОКП-у уз одговарајући 

основни рачун  (К-36, К-36м, К-37а, Т-3 за систем 
ОРКА и ТЦВ, итд.).

4. Рекламације корисника превоза по издатом ра-
чуну К-1п обавезују благајника да повуче стари рачун 
и испостави нови рачун К-1п у истом рачунском ме-
сецу.

По истеку рачунског месеца за све евентуалне ре-
кламације по испостављеним рачунима К-1п корисни-
ка услуга треба упутити на надлежно Оделење кон-
троле прихода. 

5. Рачун К-1п је једини образац који се може из-
дати, на захтев корисника услуге, као предрачун. У 
том случају испред речи „Рачун‘‘ треба уписати текст  
„Пред‘‘, тако да цела реч гласи „ПредРачун‘‘. У остали 
део рачуна К-1п уписују се подаци према врсти услуге 
и статусу опорезивања.

6. Обавеза издавања рачуна постоји и ако обвезник 
СВ наплати накнаду или део накнаде пре него што је 
извршен промет добара или превозна услуга (авансно 
плаћање).

У случају авансног плаћања, обвезник СВ који при-
ма авансну уплату издаје рачун који поред наведених 
података у тачки 4. садржи и следеће податке:

 - основ за авансно плаћање,
 - износ авансне уплате,
 - износ обрачунатог ПДВ.

У коначном рачуну у којем обвезник СВ исказује 
укупан износ накнаде за извршен промет добара и 
превозних услуга, укупан износ накнаде се умањује за 
износ авансних уплата, а износ ПДВ који је обрачунат 
на укупан износ накнаде умањује се за износ ПДВ који 
је обрачунат на износе авансних уплата.

7. Поступак са примљеним депозитима по рачуну 
разних депозита К-216 је:

1) Авансне уплате примљене од корисника превоза 
прописане су у  поглављу II овог Упутства.
2) Износ по признаници К-228 за примљене об-
расце за продају из стоваришта не обрачунава се 
и не исказује у пореској основици и ПДВ, јер ста-
нична благајна исказује ове податке (основицу и 
ПДВ) само за продате обрасце што је прописано у 
поглављу III овог Упутства.
3) Вишкове које су благајници уплатили на основу 
дневног, декадног, контролног или месечног за-
кључка не исказују се у погледу ПДВ до добијања 
решења ОКП-а, већ се преносе у остатку у укуп-
ном износу без раздвајања на пореску основицу и 
ПДВ.
4) Вишкови утврђени при ревизији третирају се са 
аспекта ПДВ према инструкцији-налогу ревизора 
благајне.

8. Рачунске контролне примедбе на терет не под-
лежу ПДВ јер је обухваћен у урачунатим превозним 
исправама.

За рачунске контролне примедбе у корист исказује 
се и плаћа ПДВ, осим у случајевима одобрења за ис-
плату ради наплате рачунске контролне примедбе на 
терет и исплату агенцијским благајнама, а што је упи-
сано у решењу по објашњеним контролним  примедба-
ма  (Кп–60) које доставља надлежно ОКП.
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II  ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА ДОДАТУ 
ВРЕДНОСТ

Члан 9.

1. „Србија Воз“ а.д.  обрачунава и плаћа ПДВ према 
структури прихода за:  

1) Приход реализован / раздвојен за унутрашњи сао-
браћај;
2) Приход раздвојен на СВ/Ино превозници и СВ/Ино 
превозници по директним превозним исправама за 
међународни  саобраћај;
3) Приход од провизија за продате међународне пре-
возне исправе, обрачунат по Објавама UIC 130 и 301;
4) Приход по основу наплаћених калкулацијских кон-
тролних примедби за путнички саобраћај;
5) Приход  СВ који се остварује  продајом превозних 
исправа у име и за рачун СВ, од стране туристичких 
агенција или других правних лица;
6) Накнаде за коришћење додатних услуга;
7) Износе регреса по законским повластицама;
8) Возну цену по основу превоза путника без накнаде 
(бесплатно) за личне потребе запослених или других 
лица по Правилнику о повластицама у превозу желез-
ничког особља у возовимаа „Србија Воз“ а.д. (Пра-
вилник 643).

2. ПДВ се обрачунава и плаћа по посебној стопи од 
10% на основу: 

1) Члан 23. став 2. тачка 20) Закона о порезу на додату 
вредност;
2) Правилника о утврђивању добара и услуга чији се 
промет опорезује по посебној стопи ПДВ-а и 
3) Мишљења Министарства за финансије број 413-00-
194/2015-04 од 23.11.2015. године.

3. Подаци у вези ПДВ не исказују се на превозним 
исправама, као ни на обрасцима за продају  за путнички 
саобраћај. Уколико је корисник услуге правно лице или 
захтева посебно исказане податке о пореској основици и 
износу ПДВ, путнички благајник  употребиће обични об-
разац  „Рачун К-1П‘‘, непосредно по издавању превозне 
исправе, односно наплати превозних тршкова. 

Уколико путник захтев подноси по основу белице  К-2 
и К-6 или белице К-6а испостављене у возу или потвр-
де К–905 испостављене од стране пратиоца кола,  рачун 
К–1П  испоставља путничка благајна на основу података 
са матице одговарајућег СУО..  

По испостављању рачуна   К-1П, на полеђини матице 
треба уписати белешку: “К–1П   издат дана _____“  и то 
оверити жигом благајне с датумом.

4. Основица за ПДВ и износ ПДВ по рачунима К-161ф  
испостављених по члану 6.  до 13.  Упутства за фактури-
сање у станицама  исказују се на рачуну  К-161ф. 

5. Основица за ПДВ и износ ПДВ по паушалним це-
нама превоза за посебне понуде утврђује се према при-
падајућим уделима СВ у цени превоза из Прилога 2 овог 
Упутства. Све промене саопштаваће надлежни  сектор 
СВ. 

6. Подаци за ПДВ и ПО за издате превозне исправе по 
Законским повластицама уписују се у „Образац 3‘‘ или 
исказују у слогу за систем „ORKA‘‘.

Члан 10.

1. ПДВ  се не обрачунава за:
1) Превозне услуге лицима дипломатских и конзу-
ларних     представништава и међународних органи-
зација на основу потврде Министраства надлежног 
за иностране послове о постојању реципроцитета и 
службеног налога за набавку добара и пружање услу-
га (чл.24 тачка 16. Закона),
2) Накнаду штете по тачки 4  Г   Поглавља I  ПТ Део 
IV,
3) Превоз путника за која се не издају превозне ис-
праве у продајној мрежи СВ (налог за службено путо-
вање, службене легитимације, ФИП возне карте).
4) Потврде за невраћен кусур (К-6, К-909).

2. Пореско ослобођање под 1), односно подаци о из-
датој превозној исправи, зарачунатој цени превоза, 
називу, адреси и ПИБ дипломатског или конзуларног 
представништва, односно међународној организацији и 
имену и презимену лица за чије је потребе издата превозна 
исправа, наводе се на полеђини  потврде Министраства 
о постојању реципроцитета или службеног налога за на-
бавку добара и услуга. Ова потврда или службени налог 
прикључује се уз матицу односно други рачунски доку-
мент који се по прописима Упутства 182 доставља ОКП-у  
уз месечне рачуне.

3. Пореско ослобођање под  2) евидентира се белеш-
ком: „ПДВ 0, члан 10. тачка 1. под  2) Упутства о  ПДВ‘‘  
на потврди издатој по основу наплате штете (К – 2,  К – 
905,   К – 228) односно на рачуну     К–161ф, уколико је за 
износ накнаде испостављен рачун К-161ф.   

Члан 11.

1. У случају авансне уплате (уговорене или тако одлу-
чене од организатора путовања/корисника услуге) посту-
па се на следећи начин:

1) За примљену авансну уплату станична благајна 
испоставља признаницу за разне наплате К-228, као 
и рачун К-1п на укупан износ авансне уплате на име 
корисника превоза који је положио аванс. У рачуну 
К-1п испред речи „Рачун‘‘ уписује „Пред‘‘ тако да 
цела реч гласи „Предрачун‘‘. У рачуну К-1п исказује 
се пореска основица и ПДВ према предштампаним 
рубрикама. Први примерак рачуна К-1п, са призна-
ницом К-228, предаје се кориснику аванса, а остале 
примерке задржава станична благајна уз одговарајућу 
матицу признанице К-228;
2) Путничке благајне испостављају К-1п за сваку пре-
возну исправу и  први примерак достављају уз књигу 
обрачуна са станичном благајном К-29 станичној бла-
гајни (не предаје се путнику);
3) Станични благајник преузете примерке К-1п 
прикључује уз одговарајућу матицу К-228 (односно 
спецификацији корисника аванса);
4) При коначном обрачуну за рачунски месец ис-
поставља се нова признаница К-228 за евентуално 
неискоришћени износ и испоставља нови К-1п по 
истом принципу када је депозит и уплаћен. Остатак 
депозита у рачуну разних депозита К-216 исказује се 
у укупном износу без ПДВ и пореске основице. За 
искоришћени износ кориснику се уз спецификацију 
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издају сви појединачни рачуни К-1п, преузети од пут-
ничких благајни, а одузима „Предрачун‘‘ (рачун К-1п 
испостављен при полагању депозита-аванса). Напо-
мињемо да се укупан обрачунати износ депозита не 
мора слагати са износом збира пореске основице и 
ПДВ у случају издавања возних карата у заједничком 
и међународном саобраћају;
5) За износ авансне уплате у рачуну К-216 не искази-
вати пореску основицу и ПДВ;
6) У случају да корисник превоза који је положио 
аванс не жели да даље користи преостали део аван-
са за превозне услуге преостали износ, без умањења 
ПДВ, враћа се путем ОКП-а (сумарник КП-90 ), а ста-
нична благајна преузету признаницу К-228 доставља 
ОКП-у уз рачун К-216 у коме третирани износ, износ 
за исплату књижи у рубрику „Стављено из евиденције 
без одужења у К-215‘‘. На полеђини признанице К-228 
треба уписати белешку „Сагласан да се износ______ 
врати‘‘ са потписом и овером корисника превоза. Ако 
корисник превоза захтева да се врати неискоришће-
ни део депозита у току рачунског месеца поступак је 
исти само што треба саставити извод из К-216 на об-
расцу К-216, и доставити га ОКП-у.  

 2. У смислу претходне тачке не сматрају се сукце-
сивне уплате од   путничких агенција по основу одложе-
ног плаћања дуга по месечним задужењима агенцијских 
благајни.

III  ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОРЕСКИХ ОСНОВИЦА 
И ПДВ У РАЧУНСКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 

БЛАГАЈНИ У ПРОДАЈНОЈ МРЕЖИ

Члан  12.

1. Пореска основица за ПДВ и ПДВ по основу превоз-
них исправа које се урачунавају у рачун К-34б утврђује се 
непосредно по закључењу рекапитулације рачуна К-34б, 
и то:

a) ПДВ се израчунава множењем месечне суме заду-
жења  коефицијентом  0,09091;
б) Основица за ПДВ представља разлику између ме-
сечне суме         задужења и износа ПДВ израчунатог 
на начин под а).

2. Израчунавање износа под а) и б) обавља се у књизи 
закључака К-41, а израчунати износи се преносе у образац 
К-44 ПДВ под позицијом за    К-34б.

Члан 13.

1. Зарачунати износи по  матицама К-2, К-6, К-67 и 
К–905 урачунавају се у рачун К-36 у рубрици „Наплаћени 
износ‘‘. 

Износ дневне суме задужења, а ради преноса у 
К-31/К-41, утврђује се и исказује у рубрици „Наплаћени 
износ‘‘.

2. Пореска основица за ПДВ и ПДВ по основу белица 
К-2/К-36, белица К-6/К-36 и превозница К-67/К-36 и потвр-
де К–905/К–36 исказују се у књизи закључака К-41 непо-
средно по закључењу рачуна К-36, и то:

а) применом коефицијента 0,09091 на износ месечне 
суме задужења утврђује се износ ПДВ,
в) основица за ПДВ представља разлику између месе-

чне суме задужења и износа под а).
3. Израчунати износ под а) и б) преносе се у образац 

К-44 ПДВ, под позицијом за К-2, К-6, К-67 и К-905.

Члан 14.

1. Пореска основица за ПДВ и ПДВ по основу бели-
ца  К-2 и К-6 издатих у возу, као и возних карата К-6а, 
утврђује се непосредно по рекапитулацији рачуна К-37а, 
и то:

a) ПДВ се израчунава множењем месечне суме заду-
жења коефицијентом 0,09091
б) основица за ПДВ представља разлику између ме-
сечне суме задужења и износа ПДВ израчунатог на 
начин под а).

2. Изузетно од тачке 1., приликом урачунавања мати-
ца К-2 које су употребљене за наплату штете или за по-
гранични саобраћај, у рубрику „Дневна сума‘‘ у загради 
треба исказати износ штете, односно износ возне цене 
који је наплаћен у име страних управа (MAV, CFR и др.) 
и месечним збиром ових износа (не подлежу обрачуну и 
плаћању ПДВ) умањити износ обрачуна под а) и б) прет-
ходне тачке.

3. Израчунавање износа по тачкама 1. и 2. обавља се 
у књизи  дневних закључака К-41, а израчунати износи 
ПДВ и основице за ПДВ преносе се у образац К-44 ПДВ 
под позицијом за  К-2 и за К-6, а за белице К-6а у слобод-
ном реду изнад текста „Лисних возних карата К-8, К-8а...‘‘ 
уз уписивање назнаке „К-6а‘‘.

Уколико су у току месеца биле две или више достава 
рачуна   К-37а/К-36, у образац  К-44 ПДВ исказују се обје-
дињени подаци.

Члан 15.

1. Пореска основица за ПДВ и ПДВ по основу накнада 
за употребу постеља и лежаја у директним колима WL/
Ac/Bc власништва „Србија Воз‘‘ а.д. утврђују се непо-
средно по закључењу месечних рекапитулација прихода 
по одузетим потврдама за резервисано место (К-905), на 
крају рекапитулације за унутрашњи саобраћај и то:

a) применом коефицијената 0,09091 на месечну суму 
прихода  утврђује се износ ПДВ,
б) основица за ПДВ представља разлику између ме-
сечног прихода по рекапитулацији за унутрашњи са-
обраћај и израчунатог износа ПДВ.

Израчунати износ под а) и б) преносе се у образац К-44 
ПДВ доплатне благајне 092 под позицијом за К-905 и ди-
ректно доставља ОКП-у Београд.

2. За испостављање потврде  К–905/К–935  пратила-
ца  Wl/Ac/Bc  кола саставља се рачун К-44 ПДВ  према 
одредбама члана 13. овог Упутства и предаје станичној 
благајни  станице Београд. 

Члан 16.

1. Пореска основица за ПДВ и ПДВ по основу накнада 
за употребу постеља и лежаја у курсним колима Wl/Ac/
Bc власништва СВ утврђује се непосредно по закључењу 
месечних рекапитулација прихода по одузетим потврда-
ма за резервисано место (К-905), на крају рекапитулације 
за међународни саобраћај и то:
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a) применом коефицијента 0,09091 на месечну суму 
прихода утврђује се износ ПДВ,
б) основица за ПДВ представља разлику између ме-
сечног прихода по ракапитулацији за међународни 
саобраћај и израчунатог износа  ПДВ.

2. Израчунати износ под а) и б) преносе се у образац 
К-44 ПДВ доплатне благајне 092 под позицијом за К-905 и 
директно доставља ОКП-у Београд.

Члан 17.

1. У поступку урачунавања писаних међународних 
превозних исправа у рачуне К-36м, у загради у рубрику 
„Дневна сума‘‘ треба исказивати износ цене превоза од-
носно припадајући приход за релацију ЖС.

Износ дневне суме задужења, а ради преноса у 
К-31/К-41, утврђује се и исказује у рубрику „Наплаћени 
износ‘‘ испод износа задужења по последњој матици пре-
возне исправе употребљеној у односном дану.

2. Пореска основица за ПДВ и ПДВ по основу превоз-
них исправа из претходне тачке утврђују се у књизи за-
кључка К-41 непосредно по закључењу рачуна К-36м, и 
то:

a) применом коефицијента 0,09091 на збир износа по 
рубрици „Дневна сума‘‘ (припадајући приход СВ) ут-
врђује се износ ПДВ,
б) основица за ПДВ представља разлику између збира 
по рубрици  „Дневна сума‘‘ и износа ПДВ.

3. Израчунати износ под а) и б) преносе се у образац К-44 
ПДВ под позицијом за односну врсту превозне исправе.

Члан 18.

1. Пореска основица за ПДВ и ПДВ по основу прода-
тих терминалских карата К-2а (ТС-40) утврђују се у књи-
зи закључака К-41 на основу листинга „Месечни закљу-
чак‘‘ Т-3, и то:

а) применом коефицијената 0,09091 на месечну суму 
задужења по Т-3 утврђује се износ ПДВ,
б) основица за ПДВ представља разлику између месе-
чне суме задужења по Т-3 и износа ПДВ.

2. Израчунати износи под а) и б) преносе се у образац 
К-44 ПДВ под позицијом за К-2а.

Члан 19.

1. Пореска основица за ПДВ и износ ПДВ-а по осно-
ву продатих терминалских карата К-2а и картица за по-
влашћену вожњу у унутрашњем саобраћају. ’’SRB PLUS’’ 
(K-13) исказани су у месечном закључку за програм 
’’ORKA’’ и треба их уписати у образац ’’К-44 ПДВ’’ у 
реду за позицију „К-2а“, односно’’К-13’’.

2. Пореска основица ПДВ и ПДВ по основу продатих 
картица ’’RAIL PLUS’’ (образац К-30) исказани су у ме-
сечном закључку ’’Т-3’’ за програм  ’’ORKA’’ и треба их 
преписати у образац ’’К-44 ПДВ’’ у делу за међународни 
саобраћај под позицијом ’’К-30’’.

Члан 20.

1. Пореска основица за ПДВ и ПДВ по основу Закон-
ских повластица израчунава се: 

1) На основу ’’Обрасца 3’’ за К-2 и К-2а  достављеном 
ОКП-у уз посебан рачун К-36 / К-37а ’’Извештај за об-
разац 3’’;
2) Непосредно код издавања превозне исправе К-2а на 
систему ’’ORKA’’ 

2. ОКП-а обављају контролу листа приспелих из СК-
ТиМ и спроводе корекције. ОКП - Београд саставља кона-
чне листе, са исказаним обједињеним подацима, за регрес 
по Законским повластицама и доставља их СФРППиП до 
краја месеца иза рачунског.

3. СФРППиП доставља податке надлежном Министар-
ству и спроводи све активности за евентуалне корекције.

Члан 21.

Пореска основица ПДВ  и  ПДВ по основу продатих 
превозних исрава     К–7ел налази се у месечном закључку 
и треба их уписати у образац К–44 ПДВ под позицијом 
К–7ел.

Члан 22.

1. Пореска основица за ПДВ и ПДВ по основу накнада 
за чување пртљага у гардеробама (К-49) утврђује се непо-
средно по закључењу рачуна К-47, и то:

a) ПДВ се израчунава множењем месечне суме заду-
жења коефицијентом 0,09091,
б) основица за ПДВ представља разлику између ме-
сечне суме  задужења и износа ПДВ израчунатог на 
начин под а).

2. Израчунавање износа под а) и б) обавља се у књизи 
закључака К-41, а израчунати износи се преносе у образац  
К-44 ПДВ под позицијом за К-49/К-47.

Члан 23.

1. Пореска основица за ПДВ и ПДВ по основу накнаде 
за превоз бицикала (К-51) израчунавају се непосредно по 
утврђивању месечне суме задужења за К-51 у предвиђеној 
таблици главног рачуна К- 44, и то:

a) ПДВ се израчунава множењем месечне суме заду-
жења коефицијентом 0,09091,
б) Основица за ПДВ представља разлику између ме-
сечне суме задужења  износа ПДВ  израчунатог на 
начин под а).

2. Израчунавање износа под а) и б) обавља се у књизи 
закључака К-41, а израчунати износи се преносе у образац  
К-44 ПДВ под позицијом за К-51.

Члан 24.

1. Пореска основица за ПДВ и ПДВ по рачунима К-161ф 
исказују се непосредно на рачунима. На крају месеца по 
закључењу рачуна К-111ф, у књизи закључака К-41 треба:

a) применом коефицијента 0,09091 на месечну суму у 
рубрику „Фактурисано‘‘ рачуна К-111ф утврдити из-
нос ПДВ,
б) разлика између месечне суме по рубрици „Факту-
рисано‘‘ и износа ПДВ израчунатог на начин под а) 
представља основицу за ПДВ.

2. Израчунати износи под а) и б) преносе се у образац 
К-44 ПДВ, под позицијом К-161ф/К-111ф.

ljiljana.bogdanovic
Sticky Note
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Члан 25.

1. До штампања адекватних образаца К-44 ПДВ за ис-
казивање месечних износа основица за ПДВ и ПДВ по 
рачунској документацију путничких и агенцијских бла-
гајни, благајне ће користити обрасце К-44 с ручно унетом 
ознаком у заглављу „ПДВ‘‘, као и следеће:

 - у рубрику 2 уписати текст „Број позиција‘‘ па у ред 
одговарајућег   рачуна пренети број позиција,

 - рубрику 4 исправити на „Основица за ПДВ‘‘,
 - рубрику 5 исправити на „ПДВ‘‘.

2. По преносу података у прилагођене обрасце  К-44 
ПДВ треба утврдити кумулативе (месечни збир) по руб-
рици 2 односно 4 посебно за унутрашњи саобраћај и по-
себно за међународни саобраћај. 

3. Састављени обрасци К-44 ПДВ предају се станичној 
благајни одмах по састављању и независно од евентуал-
ног пролонгирања овере главних рачуна К-44 од станич-
ног благајника по прописима Упутства 182.

Поред услова из Упутства 182, овера главних рачуна 
К-44 од станичног благајника условљена је обавезом ра-
чунополагача о претходној или непосредној предаји ста-
ничној благајни и образаца К-44 ПДВ, при чему станични 
благајник проверава износе прегледом рекапитулације 
односних рачуна или уписаних у књизи К-41 за месечни 
закључак.

4. Образац К-44 ПДВ састављају се у два примерка. 
Први примерак предаје се станичном благајнику и прила-
же уз рачун К-230 ПДВ, а други примерак чува у архиви 
путничке благајне.  

 

Члан 26.

1. Пореска основица за ПДВ и ПДВ по основу наплаће-
них калкулацијских контролних примедаба утврђују се 
непосредно по закључењу рачуна К-212а у књизи закљу-
чака К-41, и то:

a) месечне суме по рубрикама 5 и 7 треба умањити за из-
нос наплаћених рачунских контролних примедби на те-
рет, уважавајући одредбе члана 8. тачке 8. овог Упутства,
б) ПДВ се израчунава множењем износа под а) коефи-
цијентом 0,09091 посебно за унутрашњи, посебно за 
међународни саобраћај,
в) основица за ПДВ представља разлику по односној 
врсти саобраћаја између износа под а) и б).

2. Израчунати износи под б) и в) преносе се у образац 
К-230 ПДВ под позицијом за унутрашњи путнички сао-
браћај односно међународни путнички саобраћај.

Члан 27.

1. Пореска основица за ПДВ и ПДВ по основи разних 
депозита плаћених и исплаћених по рачуну К-216 за пут-
ничке благајне утврђује се непосредно по закључењу ра-
чуна разних депозита К-216 у књизи закључака К-41 и то:

а) месечна сума по рубрици „Исплаћено‘‘ умањује се за 
износе позиција за које није обрачунат ПДВ уважавајући 
одредбе тачке 7. члана 8.  и члана 12. овог Упутства, 
б) ПДВ се израчунава сабирањем износа ПДВ из ра-
чуна К-1п који су у прилогу признанице К-228,
в) основица за ПДВ, такође, утврђује се из рачуна К-1п 
који су у прилогу  признанице К-228.

2. Израчунати износи под б) и в) преносе се у образац 
К-230 ПДВ под позицијом „Исплаћени разни депозити 
према рачуну К-216‘‘.

Члан 28.

1. Пореска основица за ПДВ и ПДВ по основу прода-
тих образаца за продају утврђује се непосредно по сас-
тављању таблице „Вредност образаца за продају‘‘ посло-
вног прегледа К-230, и то:

a) ПДВ се израчунава множењем износа по позицији 
„Продато у току месеца‘‘ коефицијентом 0,09091,
б) основица за ПДВ представља разлику између из-
носа по позицији „Продато у току месеца‘‘ и износа 
ПДВ израчунатог под а).

2. Израчунати износи под а) и б) преносе се у образац  
К-230 ПДВ под позицијом „Продајни обрасци за путнич-
ки саобраћај‘‘.

Члан 29.

1. До штампања адекватних образаца К-230 ПДВ за 
исказивање месечних износа основица за ПДВ и ПДВ по 
рачунској документацији станичних благајни, благајне ће 
користити прву и другу страну постојећег обрасца К-230, 
или фотокопију са ручно унетом ознаком у заглављу ПДВ 
као и следеће:

 - у рубрици 1 уписивати број позиција,
 - рубрику 2 исправити на „Основица за ПДВ‘‘,
 - рубрику 3 исправити на „ПДВ‘‘,
 - рубрику 4 исправити на „Неопорезован приход‘‘,
 - рубрику „Положени разни депозити према рачуну 

К-216‘‘ исправити на „Исплаћени разни депозити пре-
ма рачуну К-216‘‘,

 - рубрику „Смањени К–251  из прошлог месеца‘‘  испра-
вити на „Продајни обрасци за путнички саобраћај‘‘.

2. У овако прилагођен рачун К-230 ПДВ преносе се 
подаци из главних рачуна К-44 ПДВ, израчунати износи 
основице и ПДВ, из основних рачуна станичне благајне 
К-212а, К-216 као и о продатим обрасцима за продају из 
таблице вредност образаца за продају.

3. Станични благајник нема обавезу кумулирања упи-
саних података у рачуну К-230 ПДВ.

Члан 30.

Изузетно је у овом поглављу обухваћена и рачунска до-
кументација по основу бесплатних превоза за личне потре-
бе запослених или других лица по Правилнику 643. ПО и 
ПДВ израчунава Сектор за ИКТиМ и исказује их у новим 
табелама „Вантарифске повластице“, које доставља ОКП-у 
Београд за коначну рекапитулацију обрачуна ПДВ-а.

Члан 31.- 33. Резервисано 

 
IV  РАЗМЕНА И ОБЈЕДИЊАВАЊЕ 

ПОДАТАКА 

Члан 34.

1. Прописани рок за подношење пореске пријаве СВ 
надлежном пореском органу намеће обавезу поштовања 
рокова свим актерима у ланцу прописаних активности 
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неопходних за исказивање ПДВ.
2. Уважавање специфичности послова СВ у оквиру 

обављања делатности превоза путника од стране надлеж-
них пореских органа омогућило је састављање и искази-
вање привремених и коначних обрачуна ПДВ.

Све активности за исказивање привременог обрачуна 
морају бити окончане до 10. у месецу који следи иза ка-
лендарског месеца.

Коначни обрачун ПДВ мора бити исказан до краја на-
редног календарског месеца.

Члан 35.

1. Рачунска документација свих благајни, укључујући 
и нове „ПДВ‘‘ рачуне, после састављених месечних за-
кључака како је прописано Упутством  182. и овим Упут-
ством мора се доставити надлежном ОКП-у до 03. у месе-
цу за претходни месец.

2. Одговорност за тачност исказаних података у ра-
чунској документацији и за благовремену доставу пода-
така сносе рачунополагачи благајни.

Посебна одговорност, у контексту одредбе члана 15. 
тачке 10.  Упутства 182 односи се на станичног благајника 
и шефа станице.

3. Доплатна благајна број 92 станице Београд доста-
виће директно ОКП-у Београд до 06. у месецу К-44 ПДВ 
састављен на основу одузетих примерака К-905 како је 
прописано у члану 15. и 16. овог Упутства.

Члан 36.

1. Приспелу рачунску документацију из благајни ОКП 
Београд и ОКП Нови Сад обрађују паралелно са аспекта 
редовних рачуна и рачуна ПДВ ради упоређења неопход-
ног за поузданост исказаних података.

2. Обједињавање података за привремени обрачун 
ПДВ обавља се у служби за обрачун транспортних при-
хода, на нивоу ОКП-а, пре свега, на основу података из 
рачуна К-230 ПДВ.

Обједињавање података и израду привременог обра-
чуна ПДВ за СВ обавља ОКП Београд.

Привремену рекапитулацију обрачунатог ПДВ, према 
Прилогу 3. овог Упутства, ОКП Београд доставља СФР-
ПиП, најкасније до 11. у месецу за претходни календар-
ски месец.

3. Коначну рекапитулацију обрачунатог ПДВ, Прилог 
4. овог Упутства, саставља ОКП Београд, на основу доку-
ментације обрађене у ОКП-у Београд и ОКП-у Нови Сад, 
као и на основу документације обрађене електронски коју 
доставља СИКТиМ.

Коначна рекапитулација доставља се СФРПиП до 
краја месеца за претходни календарски месец.

4. Прописана одговорност у Пословнику Центра за 
контролу прихода подразумева се и у погледу израде при-
временог и коначног обрачуна ПДВ.

Члан 37.

1. СИКТиМ дужан је да ажурира постојећа и изради 
нова програмска решења за електронску обраду, утврђи-
вање и исказивање података прописаних овим Упутством.

2. Одговорност овог сектора подразумева одржавање 
и евентуалну израду нових архивских датотека које садр-
же све прописане податке.

Члан 38.

1. Обједињавање свих података о обрачуну ПДВ 
обавља управа Центра за контролу прихода. Такође, 
спроводи законом дозвољене исправке пореске основице 
и ПДВ у пореском периоду.

2. Обавеза Центра за контролу прихода је да до 14. у 
месецу за претходни месец достави СФРПиП.

Такође, у обавези је да прати све измене и допуне За-
кона о порезу на додату вредност и преузима активности 
у циљу евентуалне апликације које резултирају измене 
овог Упутства.

Члан 39.

Евиденције о обрачунавању и плаћању ПДВ чува се 
најмање 10 година по истеку календарске године  на коју 
се евиденција односи.

Члан 40.-42.  Резервисано

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 43.

 Саставни део овог Упутства чине:

1) Прилог 1 – Рачун К-1п
2) Прилог 2 – Удели СВ у посебним понудама;
3) Прилог 3 – Привремена рекапитулација обрачунатог    

ПДВ;
4) Прилог 4 – Коначна рекапитулација обрачунатог ПДВ;
5) Прилог 5 – Привремена рекапитулација обрачунатог 

ПДВ за СВ;
6) Прилог 6 - Коначна рекапитулација обрачунатог ПДВ 

за СВ.

Члан 44.

Ово Упутства ступа наредног дана од дана објављи-
вања у „Службеном гласнику ЖС“.
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