ОБРАЗАЦ ГРУ

ИЗВЕШТАЈ О ТРАНСАКЦИЈАМА РЕЗИДЕНАТА С НЕРЕЗИДЕНТИМА
ПО ОСНОВУ ИЗВОЂЕЊА ИНВЕСТИЦИОНИХ (ГРАЂЕВИНСКИХ)
РАДОВА

ПОДАЦИ ЗА ИЗВЕШТАЈНО ТРОМЕСЕЧЈЕ
ОЗНАКА ОБРАСЦА (ГРУ-А ИЛИ
ГРУ-Б):
ТРОМЕСЕЧЈЕ:
ГОДИНА:

ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ ИЗВЕШТАВАЊА
НАЗИВ ОБВЕЗНИКА
ИЗВЕШТАВАЊА:
МАТИЧНИ БРОЈ ОБВЕЗНИКА:
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:
УЛИЦА И БРОЈ СЕДИШТА
ОБВЕЗНИКА:
МЕСТО:
ПОШТАНСКИ БРОЈ:
МАТИЧНИ БРОЈ ОПШТИНЕ –
НАСЕЉА:
ПОДАЦИ О УГОВОРУ
НУМЕРИЧКА ШИФРА ЗЕМЉЕ:
УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗАКЉУЧЕНОГ
УГОВОРА (У САД ДОЛАРИМА):
ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА:
(за сваки уговор попунити посебан образац)

БРОЈ КОНТРОЛНИКА:
ГОДИНА КОНТРОЛНИКА:
ВРЕДНОСТ ПО ПОСЛЕДЊОЈ
ИЗМЕНИ УГОВОРА – АНЕКСА И
КОНАЧНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА (У
САД ДОЛАРИМА):
ДАТУМ АНЕКСА:
СТАЊЕ НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ
ПЕРИОДА:
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ПОДАЦИ О ОСОБИ ЗА КОНТАКТ
Име:
Презиме
Функција:
Телефон:
И-мејл адреса:
Датум попуњавања:
Место попуњавања:
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Табела 1: РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА ПО МЕСЕЦИМА (у САД доларима)
ИЗВЕШТАЈНИ ПЕРИОД
10.Вредност реализованог
уговора током
извештајног периода за
месец
20. Обрачунате нето плате
запосленим
резидентима
30. Број запослених
резидената
40. Обрачунате нето плате
запосленим
нерезидентима
50. Број запослених
нерезидената
60. Материјал купљен у
Републици Србији за
потребе извођења радова
у иностранству (Образац
ГРУ-А), односно извођења
радова у земљи (Образац
ГРУ-Б)
70. Материјал купљен у
иностранству за потребе
извођења радова у
иностранству (Образац
ГРУ-А), односно извођења
радова у земљи (Образац
ГРУ-Б)
80. Обрачунати порез у
Републици Србији
90. Обрачунати порез у
иностранству
100. ТРОШКОВИ – УКУПНО
Разне услуге – рачунарске,
финансијске,
телекомуникационе, остале
Произвођачи
Закуп
Потрошни материјал
Сервис основних средстава
Куповина основних
средстава
Књиговодствене услуге
агенцији
Остали трошкови који нису
наведени

МЕСЕЦ 1

МЕСЕЦ 2

МЕСЕЦ 3

УКУПНО
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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ГРУ

ВАЖНА НАПОМЕНА: Овај образац попуњаваjу обвезници резиденти
који имају
закључене уговоре о извођењу инвестиционих (грађевинских) радова који се обављају у
иностранству, као и нерезиденти који инвестиционе радове изводе у Републици Србији
без обзира на то да ли је уговор закључен пре или током извештајног периода.
ЗАГЛАВЉЕ
У заглављу Обрасца ГРУ, као подаци за извештајно тромесечје уписује се или ознака
– ГРУ-А, која се користи код извештавања резидената о извођењу инвестиционих радова у
иностранству, или ознака
– ГРУ-Б, која се користи код извештавања о извођењу инвестиционих радова нерезидената у
Републици Србији.
– Као тромесечје уноси се ознака тромесечја на који се извештај односи (нпр. прво
тромесечје-1), а као година уноси се година извештајног периода (нпр. 2009).
Као подаци о обвезнику извештавања уписују се следећи основни подаци:
– као назив обвезника извештавања уноси се назив резидента који има закључен уговор о
извођењу инвестиционих радова у иностранству;
– као матични број обвезника извештавања уноси се број који је Народна банка Србије
добила од Агенције за привредне регистре;
– као шифра делатности уноси се шифра делатности обвезника према закону којим се уређују
класификација делатности и регистар јединица разврставања, а која се добија од Агенције за
привредне регистре;
– као улица и број седишта обвезника уноси се адреса на којој су седиште обвезника
извештавања;
– као место уноси се место у коме је седиште обвезника;
– као поштански број уноси се број у коме је седиште обвезника према шифарнику ПТТ-а
Србије;
– као матични број општине – насеља уноси се број општине у којој је седиште обвезника,
према шифарнику Републичког завода за статистику (Систематски списак Републике Србије по
окрузима и општинама).
Као подаци о уговору уносе се:
– као нумеричка шифра земље у којој се изводе радови за ознаку Обрасца ГРУ-А или шифра
земље порекла нерезидента извођача радова за ознаку Обрасца ГРУ-Б, у складу са
шифарником земаља објављеном на сајту Народне банке Србије;
– као укупна вредност закљученог уговора (у САД доларима) уноси се вредност исказана
по званичном средњем курсу последњег дана извештајног периода, без обзира на то да ли је
уговор закључен пре или током извештајног перода.
– као датум закључења уговора уписује се датум кад је уговор закључен (нпр. 2009-12-12);
– као број контролника уписује се број контролника под којим се уговор води у књизи
контролника;
– као година контролника уписују се четири цифре које представљају годину контролника;
– као вредност по последњој измени уговора–анекса и као коначна вредност уговора (у
САД доларима) уноси се вредност исказана по званичном средњем курсу последњег дана
извештајног периода;
– као датум анекса уписује се датум закључења анекса уговора;
– као стање на почетку извештајног периода, које представља стање нереализованог
уговора на почетку извештајног периода (нпр. ако је уговор закључен средином 2008.
године, а образац се попуњава за прво тромесечје 2009. године – у ову ће се рубрику
уписати разлика између укупне вредности закљученог уговора и вредности уговора
реализовног 2008. године).
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Као подаци о особи за контакт уноси се:
– као име особе уноси се име особе која је попунила образац и одговорна је за податке које је
унела;
– као презиме особе уноси се презиме особе која је попунила образац и одговорна је за
податке које је унела;
– као функција особе уноси се функција особе која је попунила образац и одговорна је за
податке које је унела;
– као телефон особе уноси се телефон особе која је попунила образац и одговорна је за
податке које је унела;
– као и-мејл адреса уноси се ова адреса особе која је попунила образац и одговорна је за
податке које је унела;
– као датум попуњавања уноси се датум када је обвезник попунио образац;
– као место попуњавања уноси се место у коме је седиште обвезника и у коме је попуњаван
образац.
Упутство за попуњавање Табеле 1
У Табелу 1 уносе се подаци о реализацији уговора по месецима извештајног периода, као и о
трошковима проистеклим из обављања инвестиционог посла. Потребно је попунити посебан
образац за сваки уговор закључен са страним инвеститором (ознака Обрасца ГРУ-А),
односно за сваки уговор закључен за извођење радова у земљи са нерезидентом
(ознака Обрасца ГРУ-Б).
Под редним бројем 10 уписује се вредност реализованог уговора током извештајног периода
по месецима, у САД доларима (по званичном средњем курсу последњег дана извештајног
периода).
Под редним бројем 20 уписује се вредност обрачунатих нето плата запосленим
резидентима, по месецима извештајног периода.
Под редним бројем 30 уписује се број запослених резидената.
Под редним бројем 40 уписује се вредност обрачунатих нето плата запосленим
нерезидентима, по месецима извештајног периода.
Под редним бројем 50 уписује се број запослених нерезидената.
Под редним бројем 60 уписује се вредност материјала купљеног у Републици Србији који
се користи при извођењу радова у иностранству, по месецима извештајног периода (за ознаку
Обрасца ГРУ-А), односно за извођење радова у земљи (за ознаку Обрасца ГРУ-Б).
Под редним бројем 70 уписује се вредност материјала купљеног у иностранству који се
користи при извођењу радова у иностранству, по месецима извештајног периода (за ознаку
Обрасца ГРУ-А), односно за извођење радова у земљи (за ознаку Обрасца ГРУ-Б)
Под редним бројем 80 уписује се вредност обрачунатог пореза у Републици Србији, по
месецима извештајног периода.
Под редним бројем 90 уписује се вредност обрачунатог пореза у иностранству, по
месецима извештајног периода.
У Табели 1 потребно је посебно навести све остале врсте трошкова насталих при извођењу
радова у иностранству, као што су трошкови по разним услугама (нпр. рачунарске,
финансијске,телекомуникационе, трошкови произвођачима, трошкови закупа опреме за
извођење радова итд.). Све ове, као и претходно наведене трошкове, треба исказати у
тренутку извршења (фактурисања) услуге, а не у тренутку плаћања, и то посебно за
сваки месец тромесечја за које се образац попуњава (за сваку рубрику предвиђене су три
колоне, по једна за сваки месец).
НАПОМЕНА: У Табели 1 колона УКУПНО је закључано поље, тј. у њу се не уписује збир,
већ се он аутоматски израчунава.

