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ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ МАСТЕР РАДА 

 

 

I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ  

1. Датум и орган који је именовао Комисију  
18.09.2019. Веће Департмана за математику и информатику Природно-математичког 

факултета Универзитета у Новом Саду 

2. Састав Комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже 

научне области за коју је изабран у звање, датума избора у звање и назив факултета, 

установе у којој је члан комисије запослен: 

Председник: др Наташа Крејић, редовни професор Природно математичког 

факултета у Новом Саду 

Ментор: др Наташа Спахић, ванредни професор Природно математичког 

факултета у Новом Саду 

Члан: Сања Рапајић, ванредни професор Природно математичког факултета у 

Новом Саду 

II ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

1. Име, име једног родитеља, презиме:  
Соња, Зоран, Бјекић 

2. Датум рођења, општина, република:  
09.02.1989. Нови Сад, Србија 

3. Година уписа на дипломске академске студије, смер/усмерење: 
2008. Примењена математика – математика финансија  

III НАСЛОВ МАСТЕР РАДА 

Трансферне цене  

IV ПРЕГЛЕД МАСТЕР РАДА 
 

Мастер рад је написан на 80 страницa. Садржај рада је распоређен у 5 поглавља која 

садрже 28 литерарних цитата, 5 слика и 18 табела. 

V ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА МАСТЕР РАДА 

Прво поглавље мастер рада представља појам трансферних цена  и детаљније 

објашњава појам повезаних лица који је дефинисан Законом о порезу на добит правих 

лица. 

Други део рада јесте Студија односно Извештај о трансферним ценама, са акцентом на 

објашњење какви извештаји постоје, која им је садржина, на који начин и којим редом 

се састављају. Истакнута је улога пореских обвезника и појам принципа за одређивање 

цене „ван дохвата руке“ као и фактори упоредивости који се користе за потребе 

примене упоредиве цене на тржишту . Овај део рада описује пет могућих метода писања 

Извештаја, њихове предности и слабости, као и то у којим ситуацијама је најбоље који 

метод користити. Рад садржи и примере кроз које се види употреба метода за различите 

врсте трансакција. 

Трећи део рада бави се утврђивањем и исказивањем трансферних цена по основу 

трансакција са повезаним лицима у пореском билансу. Кроз теорију и примере описане 

су четири врсте корекација по различитим основама. 



На самом крају рада описан је задатак Пореске управе при контроли пореских 

обвезника који обављају трансакције са повезаним лицима. 

А у петом делу рада представљена су два извештаја о трансферним ценама, један у 

скраћеном, а други у потпуном облику 

VI ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

На основу перзентованог мастер рада закључује се да  предузетници и правна лица нису 

у довољној мери упознати са појмом трансферних цена и појмом повезаних лица. 

Закључује се да је највећи број правних лица која подносе Извештај о трансферним 

ценама она лица која имају обавезу екстерне ревизије и правна лица чија су повезана 

лица фирме регистроване ван Републике Србије. 

Иако је последљих година пореска администрација у Републици Србији 

дигитализована, закључак је да се Извештај о трансферним ценама и даље шаље путем 

поште или се предаје на писарници локалне Пореске управе.  Како се након тога не 

добија никаква повратна информација, стиче се погрешан утисак да правно лице није у 

обавези да овај извештај подноси. Пореска управа има прописане мере и казне за не 

подошење Извештаја о трансферним ценама, те су правна лица у обавези да исти шаљу 

у законски прописаном року и намеће се обавеза веће едукације пореских обвезника. 

Показало се да књиговодствене агенције често не прихватају обавезу писања Извештаја 

за своје клијенте јер немају довољно обучен кадар, а са друге стране не поседују 

приступ базама података са релевантним тржишим ценама у земљи и иностранству. 

Наведени проблеми би се могли решити обавештавањем правних лица о њиховој 

Законској обавези за подношење Извештаја, уколико послују са својим повезаним 

лицима. То се може постићи на више начина. Најбоље би било да се Извештај подноси 

електронски, при подношењу Пореског биланса, односно да није могуће поднети 

порески биланс уколико не постоји Извештај. С обзиром на то да физичка лица нису 

информисана о обавези подношења Извештаја, било би пожењно да се кроз медије, 

економско-финансијске емисије и портале говори о овој обавези и њеном значају. 

Потребно је подићи информисаност о овом Извештају на ниво информисаности обавезе 

подношења Завршног рачуна, Пореског биланса, пријаве за порез на додату вредност.    

Сваке године све више страних фирми отварају своја представништва, која постају 

њихова повезана лица у Србији. Самим тим повећава се број правних лица која подносе 

Извештај о трансферним ценама.  

VII КОНАЧНА ОЦЕНА МАСТЕР РАДА 

Мастер рад садржи све елементе најављене у пријави теме. Сва питања која су наведена 

у пријави теме, су анализирана и приказана. Рад је прегледно и добро написан, главни 

резултати су презентовани кроз конкретне Извештаје какви се састављају у пракси.  

VIII ПРЕДЛОГ 

На основу укупне оцене мастер рада комисија предлаже да се мастер рад: Трансферне 

цене прихвати, и да се кандидату Соњи Бјекић одобри одбрана.  
 

 

 

Нови Сад, ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

 _________проф.др Наташа Крејић_____ 

  

 

 _______ проф.др Наташа Спахић______ 

 

  

 ______ проф.др Сања Рапајић______ 


