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 Пољопривредног газдинство – пољопривредни
произвођач као физичко лице:

Обавеза уплате доприноса за
пензионо, инвалидско и здравствено осигурање
(у 2017. години 278.748 динара, у 2018. години
276.636 динара).
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 Пољопривредно газдинство регистровано као
предузетник:

Одређивање висине нето зараде,
Порез на зараду 10%,
Допринос за пензионо осигурање 24%,
Допринос за здравствено осигурање 12,3%,
Допринос за незапосленост 1,5%
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Редни
број Опис Износ у динарима

1. Нето зарада носиоца пољопривредног
газдинства/запосленог на газдинству 30.000,00

2. Пореско ослобођење (у 2018. години) 15.000,00

3. Порез на зараду 10% ((бруто зарада – пореско
ослобођење) * 0,1) 3.959,77

4. Допринос за ПИО 24% (бруто зарада * 0,24) 13.103,45

Допринос за здравствено осигурање 12,3%
(бруто зарада * 0,123)5. Допринос за здравствено осигурање 12,3%
(бруто зарада * 0,123) 6.715,52

6. Допринос за незапосленост 1,5% (бруто зарада
* 0,015) 818,97

7. Бруто зарада (1+3+4+5+6) 54.597,71

8. Обавезе према држави (7-1) 24.597,71



 Ангажовање запослених по основу:
 Уговора о раду,
 Уговора о привременим и повременим

пословима:
1. Накнаде за чланове омладинских и

студентских задруга старијих од 26 година,
2. Накнаде за чланове омладинских и

студентских задруга млађих од 26 година,
3. Допунски рад,
4. Незапослено лице,
5. Корисник старосне пензије.
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 У обе посматране године разлика између цене за
товљенике до 120 и преко 120 kg биле су
приближно 12% веће у корист товљеника до 120 kg.

 Смањена рентабилност.
 У 2017. години у односу на 2016. годину забележен

значајни пораст просечно остварених цена, и то за
товљенике до 120 kg 20,17%, за товљенике преко
120 kg 20,65%, док је за прасад до 25 kg забележен
пораст од чак 43,48%.
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Расход по товљенику Износ

Трошкови исхране прасета 1,820,00

Трошкови исхране товљеника 7,700,00

Укупно трошкови исхране 9.520,00

Струја по товљенику 360,00

Ветеринарске услуге по товљенику 1.200,00Ветеринарске услуге по товљенику 1.200,00

Амортизација по товљенику 1.100,00

Трошак радне снаге (један запослени) 2.020,00

Остали трошкови (дезинфекциона средства, вода, гориво...) 200,00

Укупно трошак по товљенику (цена коштања једног
товљеника)

14.400,00



Опис Износ

Приход од продаје товљеника 18.467,31

Нето подстицај по товљенику 650,00

Укупно приход од једног товљеника 19.117,31

Укупно трошак по товљенику 14.400,00

Резултат по товљенику 4.717,31



 Предности уласка у систем ПДВ-а:
1. Реално исказивање резултата;
2. Добровољан је улазак ако се не прекорачи лимит од 8.000.000

динара;
3. Могућност пребијања улазног и излазног ПДВ-а и контроле

разлике;
4. Могућност повраћаја више плаћеног пореза;
5. Порез не оптерећује цену коштања;
6. Једноставно је подношење пореских пријава (е-Управа);
7. Захтева евидентирање, односно вођење књига системом простог

или двојног књиговодства.
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