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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

Управи и оснивачима ЈП ЗА ПУТЕВЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ 
ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

Извештај о ревизији финансијских извештаја

МИШЉЕЊЕ

Извршили  смо  ревизију  финансијских  извештаја  ЈП ЗА  ПУТЕВЕ И СТАМБЕНО
КОМУНАЛНУ  ДЕЛАТНОСТ  ОПШТИНЕ  АЛЕКСИНАЦ (у  наставку  Друштво),
који  обухватају Биланс стања са  стањем на дан 31.  децембра 2018.  Године,  Биланс
успеха  за  годину  завршену  на  тај  дан,  извештај  о  осталом  резултату,  извештај  о
променама на капиталу и извештај о токовима готовине за годину која се завршава на
тај дан, и напомене уз финансијске извештаје које укључују сумарни преглед значајних
рачуноводствених политика.

По нашем мишљењу, приложени финансијски извештаји истинито и објективно,
по свим материјално значајним аспектима приказују  финансијско стање  ЈП ЗА
ПУТЕВЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
на дан 31.децембар 2018. године и резултате његовог пословања за годину завршену
на тај дан, у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања за
мала  и  средња  правна  лица  (МСФИ  ЗА  МСП) и  рачуноводственим  прописима
важећим у Републици Србији. 

Основа за мишљење 
Извршили  смо  ревизију  у  складу  са  Међународним  стандардима  ревизије.  Наше
одговорности према тим стандардима су детаљније описане у нашем извештају у делу
Одговорност   ревизора.  Независни  смо  од  Друштва  у  складу  с  Кодексом  за
професионалне рачуновође Одбора за Међународне стандарде етике за рачуновође, као
и у складу са етичким захтевима који су релевантни за нашу ревизију финансијских
извештаја у Републици Србији и испунили смо  остале етичке одговорности у складу с
тим  захтевима.  Верујемо  да  су  ревизијски  докази  које  смо  прикупили  адекватни  и
довољни да осигурају основу за наше мишљење.

Одговорност  руководства  и  лица  овлашћених  за  управљање  за  финансијске
извештаје 
Руководство  је  одговорно  за  припрему  и  фер  презентацију  ових  финансијских
извештаја у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања за мала
и средња правна лица (МСФИ ЗА МСП)  и  рачуноводственим прописима важећим у
Републици Србији и за оне интерне контроле за које одреди да су потребне за припрему
финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале
услед криминалне радње или грешке. 



При  састављању  финансијских  извештаја,  руководство  је  одговорно  за  процену
способности  Друштва  да  настави  са  пословањем  у  складу  са  начелом  сталности,
обелодањујући, по потреби, питања која се односе на сталност пословања и примену
начела  сталности  пословања  као  рачуноводствене  основе,  осим  ако  руководство
намерава да ликвидира Друштво или да обустави пословање, или нема другу реалну
могућност осим да то уради. 
Лица  овлашћена  за  управљање  су  одговорна  за  надгледање  процеса  финансијског
извештавања Друштва. 

Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја 
Наш циљ је стицање уверавања у разумној  мери о томе да финансијски извештаји,
узети  у  целини,  не  садрже  материјално  значајне  погрешне  исказе,  настале  услед
криминалне  радње  или  грешке;  и  издавање  ревизоровог  извештаја  који  садржи
мишљење ревизора. Уверавање у разумној мери означава висок ниво уверавања, али не
представља  гаранцију  да  ће  ревизија  спроведена  у  складу  са  Међународним
стандардима  ревизије  увек  открити  материјално  погрешне  исказе  ако  такви  искази
постоје.  Погрешни искази  могу да  настану услед  криминалне  радње или  грешке  и
сматрају се материјално значајним ако је разумно очекивати да ће они, појединачно или
збирно, утицати на економске одлуке корисника донете на основу ових финансијских
извештаја. 
Као  део  ревизије  у  складу  са  ISA стандардима,  ми  примењујемо  професионално
просуђивање и одржавамо професионални скептицизам током ревизије. Исто тако, ми:
•  Вршимо  идентификацију  и  процену  ризика  од  материјално  значајних  погрешних
исказа у финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке;
осмишљавање и обављање ревизијских поступака који су прикладни за те ризике; и
прибављање довољно адекватних ревизијских доказа да обезбеде основу за мишљење
ревизора. Ризик да неће бити идентификовани материјално значајни погрешни искази
који су резултат  криминалне  радње је  већи  него за  погрешне исказе  настале  услед
грешке,  зато  што криминална радња може да  укључи удруживање,  фалсификовање,
намерне пропусте, лажно представљање или заобилажење интерне контроле.
•  Стичемо разумевање о  интерним контролама које  су релевантне за  ревизију ради
осмишљавања ревизијских поступака који су прикладни у датим околностима, али не у
циљу изражавања мишљења о ефикасности система интерне контроле ентитета.
• Вршимо процену примењених рачуноводствених политика и у којој мери су разумне
рачуноводствене процене и повезана обелодањивања које је извршило руководство.
• Доносимо закључак о прикладности примене начела сталности као рачуноводствене
основе од  стране руководства  и,  на  основу прикупљених ревизијских доказа,  да ли
постоји  материјална  неизвесност  у  вези  са  догађајима  или  условима  који  могу  да
изазову значајну сумњу у погледу способности ентитета да настави са пословањем у
складу  са  начелом  сталности.  Ако  закључимо  да  постоји  материјална  неизвесност,
дужни  смо  да  у  свом  извештају  скренемо  пажњу  на  повезана  обелодањивања  у
финансијским  извештајима  или,  ако  таква  обелодањивања  нису  адекватна,  да
модификујемо своје мишљење. Наши закључци се заснивају на ревизијским доказима
прикупљеним до датума  извештаја  ревизора.  Међутим,  будући догађаји  или  услови
могу  за  последицу  да  имају  да  ентитет  престане  да  послује  у  складу  са  начелом
сталности.
• Вршимо процену укупне презентације, структуре и садржаја финансијских извештаја,
укључујући  обелодањивања,  и  да  ли  су  у  финансијским  извештајима  приказане
основне трансакције и догађаји на такав начин да се постигне фер презентација.



СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ

• Друштво  није  ускладило  вредност  основног  капитала  у  пословним  и  јавним
књигама. У пословним књигама обелодањена је вредност основног капитала у
износу  6.619  хиљада  динара,  а  у  јавним  књигама  регистрован  је  уписани  и
уплаћени капитал у износу од 10 хиљада динара.

• У току је  поступак  успостављања  система  интерне  ревизије  према  Закону о
буџетском систему чл.82 (Сл.Гл.  РС бр.  54/2009...113/2017).  У Правилнику о
организацији  и  систематизацији  радних  места  у  Општинској  управи  и
Општинском правобранилаштву општине Алексинац (Службени лист општине
Алексинац,  бр.  17/2017),  систематизовано  је  радно  место  интерног  ревизора.
Дописом број: 031-3/3/2018 од 20.03.2018. године Друштво је обавештено да ће
послове интерне ревизије за директне и индиректне кориснике средстава буџета
општине,  као  и  за  јавна  предузећа  основана  од  стране  општине  обављати
интерни ревизор именован од стране Општинске управе.

• Друштво  нема  усвојену Стратегију управљања  ризицима  као  ни  Политике  и
процедуре за управљање ризицима и контролу њихове примене, са циљем да се
ризици ограниче на прихватљив ниво, у складу са Правилником о заједничким
критеријумима  и  стандардима  за  успостављање  и  функционисање  система
финансијског управљања и контроле у јавном сектору.

Наше мишљење није модификовано у вези са питањем на које се скреће пажња.

У Крушевцу,
06.06.2019.године

____________________________________
                                                                                                     Горан Стаменковић,

лиценцирани овлашћени ревизор 
''Saldo Revizija''dоо, Kruševac 
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07993447 Шифра делатности 4211 ПИБ 100305659

Назив JAVNO PREDUZEĆE ZA PUTEVE I STAMBENO-KOMUNALNU DELATNOST OPŠTINE , ALEKSINAC

Седиште Алексинац , Душана Тривунца 7

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

АКТИВА

00 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ 0001

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 +
0019 + 0024 + 0034) 0002 39364 36277 25793

01 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 +
0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009) 0003 7.1 0 0 1

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004

011, 012 и део 019 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и
услужне марке, софтвер и остала права 0005 0 0 1

013 и део 019 3. Гудвил 0006

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 0007

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 0008

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 0009

02
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И
ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 +
0015 + 0016 + 0017 + 0018)

0010 7.2 39245 36158 25673

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 797 849 901

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 38448 35309 24196

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014

025 и део 029 5. Остале некретнине, постројења и
опрема 0015

026 и део 029 6. Некретнине, постројења и опрема у
припреми 0016 0 0 576

027 и део 029 7. Улагања на туђим некретнинама,
постројењима и опреми 0017

028 и део 029 8. Аванси за некретнине, постројења и
опрему 0018

03 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021
+ 0022 + 0023) 0019 0 0 0

030, 031 и део 039 1. Шуме и вишегодишњи засади 0020

032 и део 039 2. Основно стадо 0021

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=61d00a03-4838-4680-83e8-a35de02aa63f&hash=FEA04B30F91EF5B0433B8B5B621900A0475DBE95
1844
1532
1532
36546
50885
52226
4
4
20
81
233
404
841
145
225
12129
7718
4890
8790
15987
15945
8790
15987
15945
1843
1908
3184
2088
1621
1532
3340
0
1917
5428
1621
3449
29116
27616
28117
0
1454
1651
90
1470
0
90
1470
0
0
2433
1060
1187
2387
2671
1187
4820
3731
1277
6290
3731
792
467
0
792
467
0
247
9373
3202
79
0
8906
326
9373
12108
189
189
189
6430
6430
6430
6619
6619
6619
6153
15525
18727
1844
1532
1532
36546
50885
52226
193
295
336
20
1376
649
320
264
17
1
0
0
1
0
0
25793
36277
39364
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=61d00a03-4838-4680-83e8-a35de02aa63f&Naziv=Bilans%20stanja&hash=FEA04B30F91EF5B0433B8B5B621900A0475DBE95#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/
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Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 0022

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 0023

04. осим 047
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028
+ 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)

0024 119 119 119

040 и део 049 1. Учешћа у капиталу зависних правних
лица 0025

041 и део 049 2. Учешћа у капиталу придружених
правних лица и заједничким подухватима 0026

042 и део 049
3. Учешћа у капиталу осталих правних
лица и друге хартије од вредности
расположиве за продају

0027

део 043, део 044 и део
049

4. Дугорочни пласмани матичним и
зависним правним лицима 0028

део 043, део 044 и део
049

5. Дугорочни пласмани осталим
повезаним правним лицима 0029

део 045 и део 049 6. Дугорочни пласмани у земљи 0030

део 045 и део 049 7. Дугорочни пласмани у иностранству 0031

046 и део 049 8. Хартије од вредности које се држе до
доспећа 0032

048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски
пласмани 0033 119 119 119

05
V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 +
0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 +
0041)

0034 0 0 0

050 и део 059 1. Потраживања од матичног и зависних
правних лица 0035

051 и део 059 2. Потраживања од осталих повезаних
лица 0036

052 и део 059 3. Потраживања по основу продаје на
робни кредит 0037

053 и део 059 4. Потраживање за продају по уговорима
о финансијском лизингу 0038

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 0039

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 0040

056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 0041

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042 7.3 5398 5572 5969

Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 +
0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 +
0069 + 0070)

0043 7464 9036 4784

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +
0049 + 0050) 0044 7.4 2990 3621 2289

10 1. Материјал, резервни делови, алат и
ситан инвентар 0045 2987 3604 2266

11 2. Недовршена производња и недовршене
услуге 0046

12 3. Готови производи 0047

576
0
0
24196
35309
38448
901
849
797
25673
36158
39245


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

13 4. Роба 0048

14 5. Стална средства намењена продаји 0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 3 17 23

20
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ
(0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 +
0057 + 0058)

0051 7.5 3302 3285 1769

200 и део 209 1. Купци у земљи - матична и зависна
правна лица 0052

201 и део 209 2. Купци у иностранству - матична и
зависна правна лица 0053

202 и део 209 3. Купци у земљи - остала повезана
правна лица 0054

203 и део 209 4. Купци у иностранству - остала
повезана правна лица 0055

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056 3302 3285 1769

205 и део

209
6. Купци у иностранству 0057

206 и део 209 7. Остала потраживања по основу
продаје 0058

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ
ПОСЛОВА 0059

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 7.6 170 195 193

236
V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ
ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ
БИЛАНС УСПЕХА

0061

23 осим 236 и 237
VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066
+ 0067)

0062 0 0 0

230 и део 239 1. Краткорочни кредити и пласмани -
матична и зависна правна лица 0063

231 и део 239 2. Краткорочни кредити и пласмани -
остала повезана правна лица 0064

232 и део 239 3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи 0065

233 и део 239 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0066

234, 235, 238 и део
239

5. Остали краткорочни финансијски
пласмани 0067

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И
ГОТОВИНА 0068 7.7 17 264 320

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 7.8 649 1376 20

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 7.9 336 295 193

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА
ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 +
0043)

0071 52226 50885 36546

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072 1532 1532 1844

119
119
119
0
0
0


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 +
0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 +
0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 -
0441 - 0442)

0401 18727 15525 6153

30
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 +
0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 +
0410)

0402 7.10 6619 6619 6619

300 1. Акцијски капитал 0403

301 2. Удели друштава с ограниченом
одговорношћу 0404

302 3. Улози 0405

303 4. Државни капитал 0406 6430 6430 6430

304 5. Друштвени капитал 0407

305 6. Задружни удели 0408

306 7. Емисиона премија 0409

309 8. Остали основни капитал 0410 189 189 189

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413

330

V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО
ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ
НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,
НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ

0414

33 осим 330

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО
ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И
ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна
салда рачуна групе 33 осим 330)

0415

33 осим 330

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО
ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И
ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна
салда рачуна групе 33 осим 330)

0416

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 +
0419) 0417 7.11 12108 9373 326

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 8906 0 79

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 3202 9373 247

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 7.12 0 467 792

350 1. Губитак ранијих година 0422 0 467 792

351 2. Губитак текуће године 0423

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 3731 6290 1277

0
0
0
119
119
119


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 +
0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425 7.13 3731 4820 1187

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном
року 0426

401 2. Резервисања за трошкове обнављања
природних богатстава 0427

403 3. Резервисања за трошкове
реструктурирања 0428

404 4. Резервисања за накнаде и друге
бенефиције запослених 0429 2671 2387 1187

405 5. Резервисања за трошкове судских
спорова 0430 1060 2433 0

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431

41
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 +
0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 +
0440)

0432 7.14 0 1470 90

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у
капитал 0433

411 2. Обавезе према матичним и зависним
правним лицима 0434

412 3. Обавезе према осталим повезаним
правним лицима 0435

413
4. Обавезе по емитованим хартијама од
вредности у периоду дужем од годину
дана

0436

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437 7.14.1 0 1470 90

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у
иностранству 0438

416 7. Обавезе по основу финансијског
лизинга 0439

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 1651 1454 0

42 до 49 (осим 498)
Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 +
0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 +
0462)

0442 28117 27616 29116

42
I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ
(0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 +
0449)

0443 7.15 3449 1621 5428

420 1. Краткорочни кредити од матичних и
зависних правних лица 0444

421 2. Краткорочни кредити од осталих
повезаних правних лица 0445

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи 0446 1917 0 3340

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0447

1769
3285
3302
23
17
3
2266
3604
2987
2289
3621
2990
4784
9036
7464
5969
5572
5398


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

427
5. Обавезе по основу сталних средстава и
средстава обустављеног пословања
намењених продаји

0448

424, 425, 426 и 429 6. Остале краткорочне финансијске
обавезе 0449 1532 1621 2088

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И
КАУЦИЈЕ 0450 7.16 3184 1908 1843

43 осим 430
III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 +
0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 +
0458)

0451 7.17 15945 15987 8790

431 1. Добављачи - матична и зависна правна
лица у земљи 0452

432 2. Добављачи - матична и зависна правна
лица у иностранству 0453

433 3. Добављачи - остала повезана правна
лица у земљи 0454

434 4. Добављачи - остала повезана правна
лица у иностранству 0455

435 5. Добављачи у земљи 0456 15945 15987 8790

436 6. Добављачи у иностранству 0457

439 7. Остале обавезе из пословања 0458

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 7.18 4890 7718 12129

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА
ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460 7.19 225 145 841

48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,
ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0461 7.20 404 233 81

49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА 0462 7.21 20 4 4

Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ
КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 -
0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 -
0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 +
0442 - 0071) ≥ 0

0463

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 +
0441 + 0401 - 0463) ≥ 0 0464 52226 50885 36546

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465 1532 1532 1844

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

МИЛОШ МИЛОШЕВИЋ 
0311986731313-03119
86731313

Digitally signed by МИЛОШ МИЛОШЕВИЋ 
0311986731313-0311986731313 
DN: c=RS, cn=МИЛОШ МИЛОШЕВИЋ 
0311986731313-0311986731313 
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0
0
0
193
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170
1769
3285
3302


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07993447 Шифра делатности 4211 ПИБ 100305659

Назив JAVNO PREDUZEĆE ZA PUTEVE I STAMBENO-KOMUNALNU DELATNOST OPŠTINE , ALEKSINAC

Седиште Алексинац , Душана Тривунца 7

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

60 до 65, осим 62 и 63
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

(1002 + 1009 + 1016 + 1017)
1001 96105 97741

60
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)
1002 0 0

600 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним
правним лицима на домаћем тржишту 1003

601 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним
правним лицима на иностраном тржишту 1004

602 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним
правним лицима на домаћем тржишту 1005

603 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним
правним лицима на иностраном тржишту 1006

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007

605 6. Приходи од продаје робе на иностраном
тржишту 1008

61 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 1009 89121 85741

610
1. Приходи од продаје производа и услуга
матичним и зависним правним лицима на домаћем
тржишту

1010

611
2. Приходи од продаје производа и услуга
матичним и зависним правним лицима на
иностраном тржишту

1011

612 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим
повезаним правним лицима на домаћем тржишту 1012

613
4. Приходи од продаје производа и услуга осталим
повезаним правним лицима на иностраном
тржишту

1013

614 5. Приходи од продаје производа и услуга на
домаћем тржишту 1014 6.1 89121 85741

615 6. Приходи од продаје готових производа и услуга
на иностраном тржишту 1015

64 III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА,
ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 1016 6.2 6984 12000

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=61d00a03-4838-4680-83e8-a35de02aa63f&hash=FEA04B30F91EF5B0433B8B5B621900A0475DBE95
9373
3202
1850
372
130
163
11353
3737
11353
3737
296
620
168
1673
19
9
696
414
673
402
23
12
23
12
696
414
0
0
0
0
12196
3107
3964
3767
0
0
97741
96105
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=61d00a03-4838-4680-83e8-a35de02aa63f&Naziv=Bilans%20uspeha&hash=FEA04B30F91EF5B0433B8B5B621900A0475DBE95#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

50 до 55, 62 и 63

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

(1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 +
1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0

1018
92998 85545

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020

630
III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА
НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И
НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1021

631
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА
НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И
НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1022

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 6.3 25279 20801

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 6.4 9981 8678

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 6.5 39036 41470

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 6.6 11386 4652

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 6.7 3128 2110

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028 6.8 421 3870

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 6.9 3767 3964

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 1030 3107 12196

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 1031

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 +
1039) 1032 0 0

66, осим 662, 663 и 664
I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА
И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035
+ 1036 + 1037)

1033 0 0

660 1. Финансијски приходи од матичних и зависних
правних лица 1034

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних
правних лица 1035

665 3. Приходи од учешћа у добитку придружених
правних лица и заједничких подухвата 1036

669 4. Остали финансијски приходи 1037

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038

663 и 664
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ
ЛИЦИМА)

1039

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 +
1047) 1040 6.10 414 696

56, осим 562, 563 и 564

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА
ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 +
1045)

1041 12 23

560 1. Финансијски расходи из односа са матичним и
зависним правним лицима 1042

85741
89121


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

561 2. Финансијски расходи из односа са осталим
повезаним правним лицима 1043

565 3. Расходи од учешћа у губитку придружених
правних лица и заједничких подухвата 1044

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045 12 23

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 402 673

563 и 564
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ
ЛИЦИМА)

1047

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 -
1040) 1048

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 -
1032) 1049 414 696

683 и 685
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО
ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1050

583 и 585
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО
ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1051 9 19

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 6.11 1673 168

57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 6.12 620 296

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 +
1050 - 1051 + 1052 - 1053)

1054 3737 11353

Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 +
1051 - 1050 + 1053 - 1052)

1055

69-59

М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1056

59-69

Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1057

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 -
1055 + 1056 - 1057) 1058 3737 11353

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054
+ 1057 - 1056) 1059

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060 6.13 163 130

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061 372 1850

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА 1063

85545
92998
12000
6984
85741
89121


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

С. НЕТО ДОБИТАК

(1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)
1064 3202 9373

Т. НЕТО ГУБИТАК

(1059 - 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)
1065

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА 1066

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ 1067

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА 1068

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ 1069

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 1070

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1071

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

МИЛОШ МИЛОШЕВИЋ 
0311986731313-03119867313
13

Digitally signed by МИЛОШ МИЛОШЕВИЋ 
0311986731313-0311986731313 
DN: c=RS, cn=МИЛОШ МИЛОШЕВИЋ 
0311986731313-0311986731313 
Date: 2019.06.06 12:41:54 +02'00'
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2110
3128
4652
11386
41470
39036
8678
9981
20801
25279


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07993447 Шифра делатности 4211 ПИБ 100305659

Назив JAVNO PREDUZEĆE ZA PUTEVE I STAMBENO-KOMUNALNU DELATNOST OPŠTINE , ALEKSINAC

Седиште Алексинац , Душана Тривунца 7

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) 2001 3202 9373

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) 2002

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК

а) Ставке које неће бити рекласификоване у
Билансу успеха у будућим периодима

330

1. Промене ревалоризације нематеријалне
имовине, некретнина, постројења и опреме

а) повећање ревалоризационих резерви 2003

б) смањење ревалоризационих резерви 2004

331

2. Актуарски добици или губици по основу планова
дефинисаних примања

а) добици 2005

б) губици 2006

332

3. Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

а) добици 2007

б) губици 2008

333

4. Добици или губици по основу удела у осталом
свеобухватном добитку или губитку придружених
друштава

а) добици 2009

б) губици 2010

б) Ставке које накнадно могу бити
рекласификоване у Билансу успеха у
будућим периодима

334

1. Добици или губици по основу прерачуна
финансијских извештаја иностраног пословања

а) добици 2011

б) губици 2012

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=61d00a03-4838-4680-83e8-a35de02aa63f&hash=FEA04B30F91EF5B0433B8B5B621900A0475DBE95
0
0
9373
3202
9373
3202
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=61d00a03-4838-4680-83e8-a35de02aa63f&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20ostalom%20rezultatu&hash=FEA04B30F91EF5B0433B8B5B621900A0475DBE95#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

335

2. Добици или губици од инструмената заштите
нето улагања у инострано пословање

а) добици 2013

б) губици 2014

336

3. Добици или губици по основу инструмената
заштите ризика (хеџинга) новчаног тока

а) добици 2015

б) губици 2016

337

4. Добици или губици по основу хартија од
вредности расположивих за продају

а) добици 2017

б) губици 2018

I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003
+ 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 +
2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 +
2014 + 2016 + 2018) ≥ 0

2019

II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004
+ 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 +
2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 +
2013 + 2015 + 2017) ≥ 0

2020

III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК
ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА 2021

IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019
- 2020 - 2021) ≥ 0 2022

V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 -
2019 + 2021) ≥ 0 2023

В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ
ПЕРИОДА

I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 -
2002 + 2022 - 2023) ≥ 0 2024 3202 9373

II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 -
2001 + 2023 - 2022) ≥ 0 2025

Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК
ИЛИ ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0
или АОП 2025 > 0

2026 0 0

1. Приписан већинским власницима капитала 2027

2. Приписан власницима који немају контролу 2028

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

МИЛОШ МИЛОШЕВИЋ 
0311986731313-031198
6731313

Digitally signed by МИЛОШ МИЛОШЕВИЋ 
0311986731313-0311986731313 
DN: c=RS, cn=МИЛОШ МИЛОШЕВИЋ 
0311986731313-0311986731313 
Date: 2019.06.06 12:43:52 +02'00'



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07993447 Шифра делатности 4211 ПИБ 100305659

Назив JAVNO PREDUZEĆE ZA PUTEVE I STAMBENO-KOMUNALNU DELATNOST OPŠTINE , ALEKSINAC

Седиште Алексинац , Душана Тривунца 7

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4001 4019 4037

б) потражни салдо рачуна 4002 6619 4020 4038

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4003 4021 4039

б) Исправке на потражној страни рачуна 4004 4022 4040

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б)
≥ 0 4005 4023 4041

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а +
2б) ≥ 0 4006 6619 4024 4042

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4007 4025 4043

б) промет на потражној страни рачуна 4008 4026 4044

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4009 4027 4045

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4010 6619 4028 4046

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4011 4029 4047

б) исправке на потражној страни рачуна 4012 4030 4048

7

Кориговано почетно стање текуће година на
дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б)
≥ 0 4013 4031 4049

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а +
6б) ≥ 0 4014 6619 4032 4050

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=61d00a03-4838-4680-83e8-a35de02aa63f&hash=FEA04B30F91EF5B0433B8B5B621900A0475DBE95
18727
3202
15525
15525
9372
6153
6153
6619
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=61d00a03-4838-4680-83e8-a35de02aa63f&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20promenama%20na%20kapitalu&hash=FEA04B30F91EF5B0433B8B5B621900A0475DBE95#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4015 4033 4051

б) промет на потражној страни рачуна 4016 4034 4052

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4017 4035 4053

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4018 6619 4036 4054

 

6619


Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4055 792 4073 4091

б) потражни салдо рачуна 4056 4074 4092 326

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4057 4075 4093

б) исправке на потражној страни рачуна 4058 4076 4094

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б)
≥ 0 4059 792 4077 4095

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б)
≥ 0 4060 4078 4096 326

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 4079 4097 326

б) промет на потражној страни рачуна 4062 325 4080 4098 9373

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4063 467 4081 4099

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4064 4082 4100 9373

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4065 4083 4101

б) исправке на потражној страни рачуна 4066 4084 4102

7

Кориговано почетно стање текуће године на
дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б)
≥ 0 4067 467 4085 4103

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б)
≥ 0 4068 4086 4104 9373

6619


Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4069 4087 4105 467

б) промет на потражној страни рачуна 4070 467 4088 4106 3202

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4071 4089 4107

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4072 4090 4108 12108

 

6619


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4109 4127 4145

б) потражни салдо рачуна 4110 4128 4146

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4111 4129 4147

б) исправке на потражној страни рачуна 4112 4130 4148

3

Кориговано почетно стање претходне
године на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а -
2б) ≥ 0 4113 4131 4149

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а
+ 2б) ≥ 0 4114 4132 4150

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4115 4133 4151

б) промет на потражној страни рачуна 4116 4134 4152

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4117 4135 4153

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4118 4136 4154

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4119 4137 4155

б) исправке на потражној страни рачуна 4120 4138 4156

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а -
6б) ≥ 0 4121 4139 4157

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а
+ 6б) ≥ 0 4122 4140 4158

792
6619


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4123 4141 4159

б) промет на потражној страни рачуна 4124 4142 4160

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4125 4143 4161

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4126 4144 4162

 

326


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4163 4181 4199

б) потражни салдо рачуна 4164 4182 4200

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4165 4183 4201

б) исправке на потражној страни
рачуна 4166 4184 4202

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(1а + 2а - 2б) ≥ 0 4167 4185 4203

б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4168 4186 4204

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4169 4187 4205

б) промет на потражној страни рачуна 4170 4188 4206

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4171 4189 4207

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4172 4190 4208

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4173 4191 4209

б) исправке на потражној страни
рачуна 4174 4192 4210

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(5а + 6а - 6б) ≥ 0 4175 4193 4211

б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4176 4194 4212

9373
467
9373
325
326
326
792


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4177 4195 4213

б) промет на потражној страни рачуна 4178 4196 4214

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4179 4197 4215

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4180 4198 4216

 



Ре
дни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3

до кол 15) - ∑(ред 1а кол 3 до кол
15)] ≥ 0

АОП
Губитак изнад капитала [∑(ред
1а кол 3 до кол 15) - ∑(ред 1б

кол 3 до кол 15)] ≥ 0АОП

337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4217
4235 6153 4244

б) потражни салдо рачуна 4218

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4219

4236 4245
б) исправке на потражној страни
рачуна 4220

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(1а + 2а - 2б) ≥ 0 4221

4237 6153 4246
б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4222

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4223 4238

9372 4247
б) промет на потражној страни рачуна 4224

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4225

4239 15525 4248
б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4226

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4227

4240 4249
б) исправке на потражној страни
рачуна 4228

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(5а + 6а - 6б) ≥ 0 4229

4241 15525 4250
б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4230

12108
3202
467
467
9373
467


Ре
дни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3

до кол 15) - ∑(ред 1а кол 3 до кол
15)] ≥ 0

АОП
Губитак изнад капитала [∑(ред
1а кол 3 до кол 15) - ∑(ред 1б

кол 3 до кол 15)] ≥ 0АОП

337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4231
4242 3202 4251

б) промет на потражној страни рачуна 4232

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4233

4243 18727 4252
б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4234

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

МИЛОШ МИЛОШЕВИЋ 
0311986731313-0311986
731313

Digitally signed by МИЛОШ МИЛОШЕВИЋ 
0311986731313-0311986731313 
DN: c=RS, cn=МИЛОШ МИЛОШЕВИЋ 
0311986731313-0311986731313 
Date: 2019.06.06 12:50:49 +02'00'



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07993447 Шифра делатности 4211 ПИБ 100305659

Назив JAVNO PREDUZEĆE ZA PUTEVE I STAMBENO-KOMUNALNU DELATNOST OPŠTINE , ALEKSINAC

Седиште Алексинац , Душана Тривунца 7

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
3001 115473 111971

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)

1. Продаја и примљени аванси 3002 108234 99971

2. Примљене камате из пословних активности 3003

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 7239 12000

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 108899 95385

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 58898 40805

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 44022 49073

3. Плаћене камате 3008 394 701

4. Порез на добитак 3009 249

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 5336 4806

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 6574 16586

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
3013 0 0

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3015

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљене дивиденде 3018

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 7180 14721

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3021 7180 14721

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 3023

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирањa (II-I) 3024 7180 14721

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=61d00a03-4838-4680-83e8-a35de02aa63f&hash=FEA04B30F91EF5B0433B8B5B621900A0475DBE95
264
17
320
264
56
247
115527
117637
115471
117390
1921
359
5421
1558
5421
1558
500
1917
3000
3500
1917
14721
7180
249
701
394
49073
44022
40805
58898
95385
108899
12000
7239
99971
108234
111971
115473
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=61d00a03-4838-4680-83e8-a35de02aa63f&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20tokovima%20gotovine&hash=FEA04B30F91EF5B0433B8B5B621900A0475DBE95#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
3025 1917 3500

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)

1. Увећање основног капитала 3026

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027 3000

3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028 1917 500

4. Остале дугорочне обавезе 3029

5. Остале краткорочне обавезе 3030

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) 3031 1558 5421

1. Откуп сопствених акција и удела 3032

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034 1558 5421

4. Остале обавезе (одливи) 3035

5. Финансијски лизинг 3036

6. Исплаћене дивиденде 3037

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) 3038 359

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) 3039 1921

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040 117390 115471

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041 117637 115527

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) 3042

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) 3043 247 56

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 264 320

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ 3045

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ 3046

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)
3047 17 264

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

МИЛОШ МИЛОШЕВИЋ 
0311986731313-03119867
31313

Digitally signed by МИЛОШ МИЛОШЕВИЋ 
0311986731313-0311986731313 
DN: c=RS, cn=МИЛОШ МИЛОШЕВИЋ 
0311986731313-0311986731313 
Date: 2019.06.06 12:46:34 +02'00'
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JAVNO PREDUZEĆE ZA PUTEVE I STAMBENO KOMUNALNU 

DELATNOST 

OPŠTINE ALEKSINAC 

 

 

 

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE 

ZA MALA I SREDNJA PRAVNA LICA  

ZA 2018. GODINU 

  



 

1. OSNIVANJE I DELATNOST 

 

 

Javno preduzeće za puteve i stambeno komunalnu  delatnost Opštine Aleksinac je javno preduzeće, (u daljem 

tekstu: preduzeće).  

Registrovano je kod Agencije za privredne registre, Registar privrednih društava broj BD 64689/2005. 

 

 Preduzeće  je osnovano i počelo sa radom 01.07.1992 godine rešenjem tadašnjeg  Okružnog privrednog suda u 

Nisu FI.2933/92.Preduzeće je rešenjem Trgovinskog suda u Nišu FI 1833/02 usaglašeno sa tadašnjim 

Zakonom o preduzeću i Zakonom o klasifikaciji delatnosti- izvršena je promena šifre delatnosti a na osnovu 

Odluke Skupštine opštine od 29.08.2002 godine.16.01.2004 godine je došlo dopune delatnosti i  dopune  

naziva firme.Dodata je stambeno- komunalna delatnost. 

 

Preduzeće je osnovano je i posluje na neodređeno vreme ,radi : 

 

1.  obezbeđivanja trajnog obavljanja delatnosti od opšteg interesa i urednog zadovoljavanja potreba korisnika 

komunalnih usluga, 

 

2.  razvoja i unapredjenja obavljanja delatnosti od opšteg interesa, 

 

3.  sticanja dobiti, 

 

4.  ostvarivanja drugog zakonom utvrdjenog interesa. 

 

 Preduzeće je osnovano radi obezbedjivanja uslova za uredjivanje trajnog obavljanja delatnosti 

upravljanja,održavanje ulica,puteva i drugih javnih površina,obezbedjenja javnog osvetljenja,zaštitu i 

održavanju nepokretnih kulturnih dobara,kulturno-istorijskih lokacija,zgrada i sličnih turističkih objekata na 

području opštine Aleksinac,te da se iste vrše na način kojim se obezbedjuje tehničko-tehnološko i ekonomsko 

jedinstvo komunalnog sistema,stabilnost poslovanja ,razvoj i uskladjenost sopstvenog razvoja sa ukupnim 

privrednim razvojem,zaštita i unapredjenje dobara od opšteg interesa i životne sredine,uredno i kvalitetno 

zadovoljavanje potreba korisnika komunalnih usluga,samostalnost u okviru sistema i funkcionalna povezanost 

sa drugim sistemima. 

 Preduzeće u okviru svoje delatnosti redovno i periodično održava opštinske puteve u ukupnoj dužini od 

141,90 km. 

 Preduzeće je organizovano kao jedinstvena celina, a svoju delatnost obavlja na način da se obezbede uslovi 

propisani Zakonom o komunalnim delatnostima ,drugim zakonima i podzakonskim aktima i to preko 

organizacionih jedinica. 

Pretežna delatnost preduzeća je 42.11 - izgradnja puteva i autoputeva.Pored navedene pretežne delatnosti 

preduzeće  obavlja i druge delatnosti i poslove koji doprinose efikasnijem i racionalnijem poslovanju i to:  

-42.13 izgradnja mostova i tunela  

-43.11 rušenje objekata  

-43.12 priprema gradilišta 

-43.21 postavljanje električnih instalacija 

-43.99 ostali nepomenuti specifični gradjevinski radovi 

-41.20 izgradnja stambenih i nestambenih zgrada 

-42.21 izgradnja cevovoda 

-43.91 krovni radovi 

-42.91 izgradnja hidrotehničkih objekata 

-42.99 izgradnja ostalih nepomenutih gradjevina 

-42.22 izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova 

-43.29 ostali instalacioni radovi u gradjevinarstvu 

-43.22 postavljanje vodovodnih,kanalizacionih,grejnih i klimatizacionih sistema 

-43.31 malterisanje 

-43.32 ugradnja stolarije  

-43.33 postavljanje podnih i zidnih obloga  

-43.34 bojenje i zastakljivanje 

-43.39 ostali završni radovi 



-49.41 drumski prevoz tereta 

-52.21 uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju 

-77.32 iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za gradjevinarstvo 

-62.03 upravljanje računarskom opremom 

-63.11 obrada podataka,hosting i sl. 

-71.12 inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje 

-70.22 konsultanstke aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem 

-74.90 ostale stručne ,naučne i tehničke delatnosti 

-81.10 usluge održavanja objekata 

-81.21 usluge redovnog čišćenja zgrada 

-81.22 usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme 

-81.29 usluge ostalog čišćenja 

-38.11 skupljanje otpada koji nije opasan 

-38.12 skupljanje opasnog otpada 

-38.21 tretman i odlaganje otpada koji nije opasan  

-38.22 tretman i odlaganje opasnog otpada   

-39.00 sanacija,rekultivacija i druge usluge u oblasti upravljanja otpadom 

-96.09 ostale nepomenute lične uslužne delatnosti. 

- iznajmljivanje poslovnog i stambenog prostora u vlasništvu opštine Aleksinac. 
 

Preduzeće može bez upisa u registar da vrši i druge delatnosti koje služe obavljanju pretežne delatnosti, 

ukoliko za te delatnosti ispunjava uslove predvidjene zakonom. 

O promeni delatnosti preduzeća kao i promeni drugih delatnosti koje služe obavljanju pretežne delatnosti, 

odlučuje Nadzorni odbor ,uz saglasnost osnivača,u skaldu sa zakonom. 

 

Preduzeće  saglasno kriterijumima iz Zakona o računovodstvu razvrstano je u mala pravna lica. 

 

Sedište preduzeća  je Dušana Trivunca broj 7/II Aleksinac. 

 

Poreski identifikacioni broj preduzeća je 100305659 . 

 

Matični broj preduzeća je 07993447. 

 

Prosečan broj zaposlenih u 2018. godini bio je 49 (u 2017. godini 53). 

 

 Preduzeće posluje po tržišnim principima a na osnovu unapred usvojenog Programa poslovanja koga usvaja 

Nadzorni odbor preduzeća , Opštinsko Veće i Skupština Opštine.Izvodi radove i obavlja poslove od opšteg i 

javnog interesa pretežno na osnovu naloga investitor preduzeća. 

 

2. OSNOV ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 

 

Priloženi finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa važećim propisima u Republici Srbiji zasnovanim na 

Zakonu o računovodstvu („Sl.glasnik RS“, br. 62/2013, odnosno Međunarodnim standardom finansijskog 

izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP). 

 

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica je  računovodstveni standard 

finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica odobren od Odbora za međunarodne računovodstvene 

standarde čiji je prevod utvrdilo i objavilo Ministarstvo finansija. Preduzeće izražava eksplicitnu i bezrezervnu 

izjavu o usaglašenosti finansijskih izveštaja sa MSFI za MSP, koji se primenjuje na periode prikazane u 

priloženim finansijskim izveštajima. 

  

Finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa konceptom istorijskog troška i načelom stalnosti preduzeća. 

 

Finansijski izveštaji su prikazani u formatu propisanim Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih 

izveštaja za privredna društva, zadruge, i preduzetnike („Sl. glasnik RS“, br. 95/2014). Prema Zakonu o 

računovodstvu redovan godišnji finansijski izveštaji pravnih lica koja primenjuju MSFI za MSP obuhvata: 

bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu,  izveštaj o promenama na kapitalu, izveštaj o 

tokovima gotovine  i napomene uz finansijske izveštaje. 



 

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA 

 

3.1. Korišćenje procenjivanja 

 

Sastavljanje i prikazivanje finansijskih izveštaja u skladu sa MSFI za MSP i računovodstvenim propisima 

važećim u Republici Srbiji zahteva od rukovodstva preduzeća korišćenje najboljih mogućih procena i razumnih 

pretpostavki, koje imaju efekte na iznose iskazane u finansijskim izveštajima i napomenama uz finansijske 

izveštaje.  

 

Ove procene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan bilansa stanja.  

 

Najznačajnije procene odnose se na utvrđivanje obezvređenja finansijske i nefinansijske imovine, priznavanje 

odloženih poreskih sredstava, utvrđivanje rezervisanja za sudske sporove i definisanje pretpostavki neophodnih 

za aktuarski obračun naknada zaposlenima po osnovu otpremnina, i iste su obelodanjene u odgovarajućim 

računovodstvenim politikama i/ili napomenama uz finansijske izveštaje. 

 

 

3.2. Preračunavanje stranih sredstava plaćanja i računovodstveni tretman kursnih razlika i 

efekata valutne klauzule 

 

Stavke uključene u finansijske izveštaje peduzeća odmeravaju se korišćenjem valute primarnog ekonomskog 

okruženja u kome preduzeće posluje (funkcionalna valuta). Finansijski izveštaji prikazuju se u hiljadama RSD, 

koji predstavlja funkcionalnu i izveštajnu valutu preduzeća. 

 

Sva sredstva i obaveze u stranim sredstvima plaćanja se na dan bilansa stanja preračunavaju u njihovu dinarsku 

protivvrednost primenom zvaničnog srednjeg deviznog kursa Narodne banke Srbije važećim na taj dan. 

Poslovne promene u stranim sredstvima plaćanja tokom godine preračunavaju se u dinarsku protivvrednost 

primenom zvaničnih deviznih kurseva Narodne banke Srbije važećim na dan poslovne promene. 

 

Pozitivne i negativne kursne razlike nastale preračunom sredstava i obaveza iskazanih u stranim sredstvima 

plaćanja i preračunom transakcija u toku godine evidentiraju se u bilansu uspeha, kao finansijski prihodi, 

odnosno finansijski rashodi. 

 

Pozitivni i negativni efekti ugovorenih deviznih klauzula u vezi potraživanja i obaveza, nastali primenom 

ugovorenog kursa, takođe se iskazuju kao deo finansijskih prihoda, odnosno finansijskih rashoda. 

 

 

3.3. Uporedne informacije   

 

Uporedne informacije čine finansijski izveštaji preduzeća za 2017. godinu, koji su  bili predmet revizije. 

 

U skladu sa Odeljkom 10 „Računovodstvene politike, procene i greške“, preduzeće  je izvršilo usklađivanje 

uporednih podataka na osnovu Pravilnika o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna 

društva, zadruge i preduzetnike („Sl. glasnik RS“ br. 95/14).  

 

 

3.4          Poslovni prihodi 

 

Prihodi od prodaje su iskazani u iznosu fakturisane realizacije, tj. izvršene prodaje do kraja obračunskog 

perioda, pod uslovom da je sa tim danom nastao dužničko - poverilački odnos i da je ispostavljena faktura. 

Prihod se meri po poštenoj vrednosti primljene nadoknade ili potraživanja, uzimajući u obzir iznos svih 

trgovačkih popusta i količinskih rabata koje preduzeće odobri.  

 

Prihod od prodaje robe se priznaje onda kada su zadovoljeni svi sledeći uslovi: 

a)  Preduzeće je prenelo na kupca sve značajne rizike i koristi od vlasništva nad robom; 

b) Preduzeće ne zadržava učešće u upravljanju prodatom robom u meri koja se obično povezuje sa 

vlasništvom, niti zadržava efektivnu kontrolu nad prodatom robom, 



c) iznos prihoda se može pouzdano izmeriti; 

d) verovatan je priliv ekonomske koristi povezane sa tom transakcijom u preduzeće; 

e) troškovi koji su nastali ili će nastati u vezi sa transakcijom mogu se pouzdano izmeriti. 

Prihodi od usluga iskazani su srazmerno stepenu završenosti usluge na dan bilansiranja. 

 

 

3.5         Poslovni rashodi 

 

Ukupne poslovne rashode čine: nabavna vrednost prodate robe; smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i 

gotovih proizvoda i nedovršenih usluga; troškovi materijala; troškovi goriva i energije; troškovi zarada, 

naknada zarada i ostali lični rashodi; troškovi proizvodnih usluga; troškovi amortizacije; troškovi dugoročnih 

rezervisanja; nematerijalni troškovi, umanjeni za prihode od aktiviranja učinaka i robe i povećanje vrednosti 

zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga. 

 

Osnovni elementi i načela priznavanja rashoda su : 

  /a/ rashodi se priznaju, odnosno evidentiraju i iskazuju kada smanjenje budućih ekonomskih koristi koje je 

povezano sa smanjenjem sredstava ili povećanjem obaveza može pouzdano da se izmeri; 

 /b/ rashodi se priznaju na osnovu neposredne povezanosti rashoda sa prihodima (načelo uzročnosti); 

 /c/ kada se očekuje da će ekonomske koristi priticati tokom nekoliko obračunskih perioda, a povezanost sa 

prihodom može da se ustanovi u širem smislu ili posredno, rashodi se priznaju putem postupka sistemske i 

razumne alokacije; 

  /d/ rashodi se priznaju kada izdatak ne donosi nikakve ekonomske koristi ili kada i do iznosa do kojeg buduće 

ekonomske koristi ne ispunjavaju uslove ili su prestale da ispunjavaju uslove za priznavanje u bilansu stanja 

kao sredstvo; 

  /e/ rashodi se priznaju i u onim slučajevima kada nastane obaveza bez istovremenog priznavanja sredstva.  

 

 

3.6                  Troškovi pozajmljivanja 

 

Troškovi pozajmljivanja su kamata i drugi troškovi u vezi sa pozajmljivanjem sredstava. Preduzeće sve 

troškove pozajmljivanja priznaje kao rashod periodu u kome su nastali. 

 

 

 

3.7 Finansijski prihodi i rashodi 

 

Finansijski prihodi i rashodi obuhvataju: prihode i rashode od kamata - prema trećim licima (nezavisno od toga 

da li su dospeli i da li se plaćaju ili pripisuju iznosu potraživanja ili obaveze na dan bilansiranja); prihode i 

rashode od kursnih razlika i efekata valutne klauzule – prema trećim licima; prihode i rashode iz odnosa sa 

matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima; i ostale finansijske prihode i rashode.  

 

Prihodi od dividendi priznaju se kao prihod u godini kada se iste odobre za isplatu. 

 

 

3.8                       Lizing 

 

Lizing je ugovor  kojim davalac lizinga prenosi na korisnika lizinga, u zamenu za jednu ili niz rata, pravo da 

koristi predmet lizinga na vremenski period za koji su se dogovorili.                                          

 

Lizing se klasifikuje kao finansijski lizing ukoliko se njim suštinski prenose svi rizici i koristi povezani sa 

vlasništvom.  

 

Zakupi nekretnina  i opreme kod kojih se potpuno  prenose svi  rizici i  koristi koje proističu iz vlasništva nad 

sredstvom računovodstveno se obuhvataju kao finansijski lizing. U momentu zaključivanja ugovora  finansijski 

lizing se priznaje kao sredstvo u bilansu stanja po fer vrednosti i kao finansijska obaveza, isključujući iznos 

kamate, za plaćanje budućih zakupnina. Otplata zakupa deli se na  kamatu i vraćanje glavnice prema 

izračunatim anuitetima. Troškovi kamate terete rashod perioda, odnosno bilans uspeha na proporcionalnoj 

osnovi, na preostali saldo zakupnine. Razlike između buduće vrednosti minimalnih plaćanja zakupa i njihovih 



sadašnjih vrednosti predstavlja buduće plaćanje zakupa, koji se evidentira kao finansijska  razlika po osnovu 

zakupa. 

 

Prilikom inicijalnog priznavanja, predmet finansijskog lizinga se priznaje kao sredstvo u visini njegove fer 

vrednosti ili po sadašnjoj vrednosti minimalnih plaćanja za lizing, ako je ona niža. Svi inicijalni direktni 

troškovi korisnika lizinga dodaju se iznosu koji je priznat kao sredstvo. 

 

Poslovni lizing je lizing odnosno zakup sredstava kod kojeg su sve koristi i rizici u vezi sa vlasništvom 

zadržani kod zakupodavca,odnosno nisu preneti na zakupca.  

 

Kod poslovnog lizinga, plaćanja lizinga se priznaju kao rashod, po pravolinijskoj osnovi tokom trajanja lizinga, 

osim ako neki druga sistematska osnova nije primerenija za predstavljanje vremenske strukture koristi za 

korisnika. 

 

 

3.9 Nematerijalna imovina 

 

Nematerijalno imovina se na početku meri po nabavnoj vrednosti, a nakon početnog priznavanja po nabavnoj 

vrednosti umanjenoj za celokupnu akumuliranu amortizaciju i sve akumulirane gubitke zbog umanjenja 

vrednosti. 

Izdaci za aktivnosti istraživanja i razvoja iskazuju se kao rashod perioda. 

Koristan vek nematerijalne imovine koja nastaje iz ugovornih ili drugih zakonskih prava ne treba da bude duži 

od perioda ugovornih ili drugih zakonskih prava, ali može da bude kraći, zavisno od perioda tokom kog 

preduzeće očekuje da koristi tu imovinu. 

Osnovica za obračun amortizacije nematerijalne  imovine raspoređuje se sistematski tokom njenog 

procenjenog korisnog veka trajanja. 

Amortizacija započinje kada je nematerijalna imovina dostupna za upotrebu, odnosno kada je na lokaciji ili u 

stanju koje je neophodno da bi se ona mogla koristiti na način na koji rukovodstvo to namerava. 

Amortizacija se obračunava proporcionalnom metodom. 

                                                                                                             

Preostala vrednost, odnosno neto iznos koje preduzeće očekuje da će dobiti za sredstvo na kraju njegovog 

korisnog veka trajanja, po odbitku očekivanih troškova otuđenja, smatra se jednakom nuli.  

 

Period amortizacije, odnosno  amortizacione stope nematerijalne imovine su: 

Opis 

Korisni vek 

trajanja  

(u godinama) 

Stopa  

amortizacije  

Softver, licence i ostala prava, 4 25% 

Dugoročni zakup nematerijalne imovine 5 20% 

Ostala nematerijalna imovina koja nema odrediv korisni vek 10 10% 

 

 

Period amortizacije i metod amortizacije preispituju se na kraju poslovne godine, ukoliko postoje naznake da je 

došlo do značajne promene u odnosu na prethodni period. 



Promene perioda i metode amortizacije se računovodstveno obuhvataju kao promene u računovodstvenim 

procenama. 

                                                             

Nematerijalna imovina prestaje da se priznaje po njenom otuđivanju ili kada se od njenog korišćenja ili 

otuđenja ne očekuju buduće ekonomske koristi. 

 

Dobici ili gubici koji proisteknu  iz rashodovanja ili otuđenja nematerijalne imovine utvrđuju se kao razlika 

između neto primljenih sredstava i knjigovodstvenog  iznosa sredstva  i predstavljaju prihod  ili rashod  u  

bilansu uspeha. 

 

 

3.10                           Goodwill   

 

Goodwill predstavlja imovinu koja predstavlja buduće ekonomske koristi koje potiču od druge imovine stečene 

u poslovnoj kombinaciji koja se ne može pojedinačno identifikovati i odvojeno priznati. 

 

Sticalac treba, na datum sticanja, da: 

(a) prizna gudvil stečen u poslovnoj kombinaciji kao sredstvo i 

(b) na početku odmeri taj gudvil po nabavnoj vrednosti, koja predstavlja iznos za koji trošak poslovne 

kombinacije prevazilazi učešće sticaoca u neto fer vrednosti sredstava, obaveza i potencijalnih obaveza koje se 

mogu identifikovati. 

 

Nakon početnog priznavanja, sticalac treba da odmeri gudvil stečen u poslovnoj kombinaciji po nabavnoj 

vrednosti umanjenoj za akumuliranu amortizaciju i akumulirane gubitke zbog umanjenja vrednosti. 

 

Gudvil se amortizuje proporcionalnom metodom u periodu od deset godina. 

 

 

3.11  Nekretnine, postrojenja i oprema 

 

Nekretnine, postrojenja i oprema su materijalne stavke koje se drže za korišćenje u proizvodnji proizvoda ili 

isporuci dobara ili usluga, za iznajmljivanje drugima ili za administrativne svrhe, i za koje se očekuje da će se 

koristiti duže od jednog obračunskog perioda. 

 

Preduzeće priznaje nabavnu vrednost neke nekretnine, postojenja i opreme kao sredstvo ako, i samo ako: 

 

•       je verovatno da će se buduće ekonomske koristi povezane sa tim sredstvom prilivati u 

preduzeće,  i 

               •              se nabavna vrednost /cena koštanja tog sredstva može pouzdano odmeriti, odnosno na dan 

sticanja/izgradnje nabavna vrednost /cena koštanja je veća od  40.000 dinara i da je korisni vek trajanja duži od 

godinu dana. 

 

Alat i sitan inventar koji zadovoljavaju uslove iz stava 1. priznaju se kao oprema, a ako ne zadovoljavaju 

navedene uslove iskazuju se kao zalihe. 

 

Rezervni delovi koji ne zadovoljavaju navedene uslove, prilikom ugradnje, iskazuju se kao trošak poslovanja. 

Ulaganja koja imaju karakter tekućeg održavanja nekretnina, postrojenja i opreme predstavljaju rashod perioda 

u kome su nastala. 

 

Zemljište i objekti su zasebna sredstva i zasebno se evidentiraju, čak i u slučaju kada su zajedno stečeni. 

 

Nekretnina,  postrojenje  i  oprema,  koji  ispunjavaju  uslove  da  budu  priznati  kao  sredstvo, odmeravaju se 

po svojoj nabavnoj vrednosti/ceni koštanja. Nabavna vrednost se sastoji od nabavne cene uvećane za sve 

zavisne troškove nabavke, a umanjene za trgovinske popuste i rabate. Stavke nekretnina, postrojenja i opreme 

izrađene u sosptvenoj režiji, priznaju se u visini cene koštanja uz uslov da ona ne prelazi neto tržišnu vrednost. 

 

Nakon početnog priznavanja stavke nekretnina se vrednuju po nabavnoj vrednosti umanjenoj za celokupnu 

akumuliranu amortizaciju i celokupne akumulirane gubitke zbog umanjenja vrednosti. 



  

Amortizacija se obračunava proporcionalnom metodom,primenom stopa koje se utvrđuju na osnovu  

procenjenog  korisnog veka upotrebe sredstava.  

 

Osnovica za amortizaciju sredstva je nabavna vrednost/cena koštanja.   

 

Preostala vrednost-rezidualna vrednost je neto iznos koji preduzeće očekuje da će dobiti za sredstvo na kraju 

njegovog korisnog veka trajanja.  

 

Amortizacija sredstva započinje kada je ono raspoloživo za korišćenje, odnosno kada se nalazi na lokaciji i u 

stanju koje je neophodno da sredstvo funkcioniše na način koji rukovodstvo preduzeće očekuje. 

 

Amortizacija sredstva prestaje kada je njegova nabavna vrednost  jednaka njegovoj rezidualnoj vrednosti. 

 

 

Amortizacione stope, utvrđene na osnovu procenjenog korisnog veka upotrebe sredstava, su sledeće:  

 

Opis 

Korisni vek 

trajanja  

(u godinama) 

Stopa  

amortizacije   

NEKRETNINE  

Građevinski objekti visokogradnje i niskogradnje armiranobetonske 

konstrukcije (zgrade, mostovi, tuneli nadvožnjaci, lukobrani, 

naftovodi, vodovodi, plinovodi i dalekovodi) 

40–50 2–2,5% 

Građevinski objekti niskogradnje s donjim strojem 

 (donji stroj puteva i pruga, brane, nasipi i sl.)   
25–30           3,33–4% 

Građevinski objekti visokogradnje i niskogradnje drvene 

konstrukcije 

15–20             5–6,67% 

Ostali građevinski objekti 10–20 5–10% 

POSTROJENJA I OPREMA 

Oprema (proizvodna i prenosna oprema i postrojenja) 5–20 5–20% 

Pogonski i poslovni inventar (strojevi, alati, transportna sredstva i 

uređaji) 

5–10 10–20% 

Nameštaj, poslovni inventar u trgovini, ugostiteljstvu i turizmu i sl. 5 - 10 10–20% 

Kancelarijska oprema 4 - 10 10–25%  

Putnička motorna vozila, vozila na motorni pogon i priključni 

uređaji 

5–10 10–20% 



Opis 

Korisni vek 

trajanja  

(u godinama) 

Stopa  

amortizacije   

Računarska oprema, telekomunikaciona oprema 3–5 20–33,33% 

 

Korisni vek trajanja nekretnine, postrojenja i opreme, odnosno amortizacione stope i metod obračuna 

amortizacije, preispituju se na kraju poslovne godine i ako su očekivanja zasnovana na novim procenama 

značajno različita od prethodnih onda se ona  računovodstveno obuhvataju kao promena računovodstvene 

procene, a obračunati troškovi amortizacije za tekući i budući period se koriguju. 

 

Nekretnine, postrojenja i oprema prestaju da se iskazuju u bilansu stanja, nakon otuđivanja ili kada je sredstvo 

trajno povučeno iz upotrebe i kada se od njegovog otuđenja ne očekuju nikakve buduće ekonomske koristi. 

Dobici ili gubici koji proisteknu iz rashodovanja ili otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme utvrđuju se kao 

razlika između procenjenih neto priliva od prodaje i iskazanog iznosa sredstva i priznaju se kao prihod ili 

rashod u bilansu uspeha. 

 

   

3.12                  Biološka sredstva 

 

Preduzeće odmerava biološko sredstvo prilikom početnog priznavanja i na svaki datum izveštavanja po fer 

vrednosti umanjenoj za troškove prodaje, a promena fer vrednosti se priznaje kao prihod ili rashod perioda. 

 

Biološka sredstva čija se fer vrednost ne može lako utvrditi bez prekomernih troškova i napora, vrednuju se po 

nabavnoj ceni/ceni koštanja umanjenoj za kumuliranu amortizaciju i akumulirane gubitke zbog obezvređenja. 

Potrebno je objašnjenje razloga iz kojih se fer  vrednost ne može pouzdano odmeriti. 

 

Obračun amortizacije osnovnog stada i višegodišnjih zasada vrši se korišćenjem proporcionalnog metoda uz 

primenu odgovarajućih stopa datih u tabelarnom pregledu. 

 

Opis  
 

Korisni vek trajanja 

(u godinama) 

Stopa  

amortizacije  
 

Višegodišnji zasadi 5–10 10–20% 

Osnovno stado 2–5 20–50% 

  

 

3.13                            Investicione nekretnine 

                    

Investiciona nekretnina je imovina (zemljište i građevinski objekat ili deo građevinskog objekta) koju poseduje 

vlasnik ili zakupac po osnovu finansijskog lizinga u cilju ostvarivanja prihoda od zakupnine ili povećanja 

vrednosti kapitala ili i jednog i drugog, a ne za: 

a) korišćenje u proizvodnji ili isporuku dobara ili usluga ili u administrativne svrhe ili 

b) prodaju u redovnom toku poslovanja. 

 

Investicione nekretnine početno se vrednuju po nabavnoj vrednosti koja podrazumeva nabavnu cenu, uvećanu 

za sve zavisne troškove nabavke i umanjenu za bilo kakve trgovinske popuste i rabate, odnosno po ceni 

koštanja. 

 



Nakon početnog priznavanja investicione nekretnine čija se fer vrednost može pouzdano odmeriti bez 

prekomernih troškova i napora, odmeravaju se po fer vrednosti koja se proverava na svaki datum izveštavanja. 

Usklađivanje knjigovodstvene i fer vrednosti vrši se preko prihoda, odnosno rashoda. 

 

 

3.14                            Zalihe 

 

Zalihe se odmeravaju po nižem iznosu između nabavne vrednosti/cene koštanja i procenjene prodajne cene 

umanjene za troškove dovršenja i prodaje. 

 

Za zalihe robe i materijala troškovi pribavljanja podrazumevaju: fakturnu vrednost i direktne zavisne troškove 

nabavke, a trgovački popusti, rabati i slične stavke umanjuju fakturnu vrednost. Fakturna vrednost se utvrđuje 

na osnovu iznosa sadržanog u fakturi dobavljača.  

   

Zalihe gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje vrednuju se po ceni koštanja ili u visini neto prodajne cene, 

ako je niža. 

 

Cenu koštanja čine: 

• troškovi direktnog materijala, 

• troškovi direktnog rada, 

• indirektni, odnosno opšti proizvodni troškovi. 

 

U vrednost zaliha gotovih proizvoda se ne uključuju, već predstavljaju rashode perioda u kome su nastali, 

sledeći troškovi: 

• opšti administrativni troškovi, 

• troškovi amortizacije i održavanja neproizvodnih stalnih sredstava, 

• troškovi kamate, 

• troškovi: marketinga, reklame, prodaje, distribucije i reprezentacije, 

• troškovi neuobičajeno velikog otpisa otpadnog materijala, rada ili drugih proizvodnih troškova, 

• troškovi članarina, 

• troškovi istraživanja, 

• troškovi razvoja, osim kada se ti troškovi odnose na dizajn ili konstrukciju predmeta namenjenih 

prodaji. 

 

Za utvrđivanje troškova koji ulaze u vrednost zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje koristi se: 

• metod radnih naloga, gde se radnim nalogom navodi direktan rad, direktan materijal, indirektan 

trošak, ključ primenjen za njegovu alokaciju i iznos troška po jedinici; 

  

U slučaju kada je neto prodajna cena zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda niža od njihove cene 

koštanja, vrši se delimičan otpis do neto prodajne cene. 

 

Neto prodajna cena predstavlja procenjenu prodajnu cenu, umanjenu za troškove prodaje i troškove dovršenja 

(kod nedovršene proizvodnje). 

 

Zalihe usluga čine direktni troškovi i indirektni troškovi nastali u vezi sa pružanjem usluga. Direktni troškovi 

usluga su direktni troškovi, za rad osoblja koje direktno učestvuje u pružanju usluga, direktni troškovi 

materijala i ostali direktni troškovi, kao što je angažovanje spoljnih eksperata i slično. Indirektni troškovi 

usluga su troškovi pomoćnog materijala, energije utrošene za pružanje usluga, amortizacija i održavanje 

opreme koja učestvuje u izvršenju usluge, troškovi nadzornog osoblja i slično. 

 

Za vrednovanje zaliha materijala i robe koristi se metod prosečnih ponderisanih cena. 

 

Smanjenje vrednosti zaliha vrši se kada je neto prodajna cena manja od cene koštanja, ili nabavne cene zaliha. 

Ceolokupan  iznos zaliha priznat je kao rashod perioda u kome je obračunat. 

 

 

 

 



 

 

3.15 Umanjenje vrednosti imovine 

 

Na svaki datum izveštavanja, nekretnine, postrojenja i oprema, nematerijalna imovina se proveravaju da bi se 

odredilo da li postoje neke naznake da je došlo do umanjenja vrednosti tih sredstava. Ako postoji naznaka da je 

došlo do umanjenja vrednosti, procenjuje se nadoknadiva vrednost tih sredstava i upoređuje se sa 

knjigovodstvenom vrednošću. Ako je procenjena nadoknadiva vrednost manja, knjigovodstvena vrednost 

sredstava se smanjuje na nadoknadivu vrednost, a gubitak zbog umanjenja vrednosti se priznaje kao prihod ili 

rashod. 

 

Slično, na svaki datum izveštavanja, procenjuje se i umanjenje vrednosti zaliha tako što se upoređuje 

knjigovodstvena vrednost svake stavke zaliha sa prodajnom cenom umanjenom za troškove dovršenja i 

prodaje. Ako je zalihama umanjena vrednost, knjigovodstvena vrednost se svodi na prodajnu cenu umanjenu za 

troškove dovršenja i prodaje, a gubitak zbog umanjenja vrednosti se priznaje kao prihod ili rashod. 

 

Ako se gubitak zbog umanjenja vrednosti naknadno stornira, knjigovodstvena vrednost se povećava na 

izmenjenu procenjenu nadoknadivu vrednost (u slučaju zaliha to je prodajna cena umanjena za troškove 

dovršenja i prodaje), ali ne više od iznosa koji bi bio određen da u prethodnim godinama nije bio priznat 

gubitak zbog umanjenja vrednosti. Storniranje gubitka zbog umanjenja vrednosti se priznaje kao prihod ili 

rashod. 

 

 

3.16  Finansijski instrumenti 

 

Osnovni finansijski instrumenti su: 

 

 (a)  gotovina; 

 (b) dužnički instrument (poput računa potraživanja i obaveza, potraživanja i obaveza po osnovu menica i 

zajmova); 

 (c) obaveza za uzimanje zajma koja ne može da se izmiri u gotovini, i kada se obaveza izvrši, očekuje se  

da zadovolji uslove iz paragrafa 11.9; 

 (d) investicija u nekonvertibilne preferencijalne akcije i obične akcije ili preferencijalne akcije bez obaveze 

pnovnog otkupa od strane emitenta. 

 

Pri početnom priznavanju finansijskog sredstva ili finansijske obaveze, preduzeće ih odmerava po ceni 

transakcije (uključujući troškove transakcije osim kod početnog odmeravanja finansijskog sredstva ili 

finansijske obaveze koji se odmeravaju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha), osim ukoliko aranžman u 

stvari predstavlja finansijsku transakciju.  

 

Finansijska transakcija može nastati u vezi sa prodajom robe ili usluga, na primer ako se plaćanje odlaže 

van uobičajenih poslovnih uslova ili se finansira po kamatnoj stopi koja nije tržišna stopa. Ako aranžman 

predstavlja finansijsku transakciju, preduzeće odmerava finansijsko sredstvo ili finansijsku obavezu po 

sadašnjoj vrednosti budućih plaćanja diskontovanih po tržišnoj kamatnoj stopi za sličan dužnički 

instrument. 

 

Na kraju svakog izveštajnog perioda, preduzeće treba da odmerava finansijske instrumente na sledeći 

način, bez ikakvog umanjenja za troškove transakcije koje može da ima tokom prodaje ili drugog otuđenja: 

 

 (a) Dužnički instrumenti pod (b) treba da se odmeravaju po amortizovanoj vrednosti korišćenjem metoda 

efektivne kamate. Dužnički instrumenti klasifikovani kao kratkoročna sredstva ili kratkoročne obaveze 

treba da se odmeravaju po nediskontovanom iznosu gotovine ili druge naknade za koju se očekuje da bude 

plaćena ili primljena (odnosno, neto od umanjenja vrednosti) osim ako aranžman u stvari predstavlja 

finansijsku transakciju. Ako aranžman predstavlja finansijsku transakciju, preduzeće treba da odmeri 

dužnički instrument po sadašnjoj vrednosti budućih plaćanja diskontovanih po tržišnoj kamatnoj stopi za 

sličan dužnički instrument; 

 



 (b) Obaveze za dobijanje zajma - pod (c) treba da se odmeravaju po nabavnoj vrednosti (koja je ponekad 

nula) od koje se oduzima umanjenje vrednosti; 

 

 (c) Investicije u nekonvertibilne preferencijalne akcije i obične ili preferencijalne akcije bez obaveze 

ponovnog otkupa od strane emitenta treba da se odmeravaju na sledeći način: 

 

 (1) ako se akcijama javno trguje ili se njihova fer vrednost može pouzdano odmeriti na drugi način, 

investicija treba da se odmerava po fer vrednosti sa promenama fer vrednosti koje se priznaju kao prihod ili 

rashod; 

 (2) sve druge takve investicije treba da se odmeravaju po nabavnoj vrednosti od koje se oduzima umanjenje 

vrednosti. 

 

Na kraju svakog izveštajnog perioda preduzeće treba da oceni da li postoji neki objektivan dokaz o 

umanjenju vrednosti finansijskog sredstva koje se odmerava po nabavnoj ili knjigovodstvenoj vrednosti. 

 

Ako je nadoknadivi iznos finansijskog sredstva manji od njegove knjigovodstvene vrednosti, preduzeće 

treba da smanji knjigovodstvenu vrednost na nadoknadivi iznos. To smanjenje predstavlja gubitak zbog 

umanjenja vrednosti. Preduzeće treba odmah da prizna gubitak zbog umanjenja vrednosti finansijskog 

sredstva kao rashod perioda. 

      

 

3.17                         Kratkoročna potraživanja i plasmani 

 

Procenjivanje kratkoročnih potraživanja i plasmana vrši se na kraju obračunskog perioda na osnovu rizika 

naplativosti. Potraživanja koja nisu naplaćena do kraja obračunskog perioda procenjuju se na sledeći način:  

 

 

      Indirektan otpis, odnosno ispravka vrednosti potraživanja od kupaca na teret rashoda perioda preko 

računa ispravke vrednosti vrši se u iznosu od 50% kod potraživanja od kupaca kod kojih je od roka za 

njihovu naplatu prošlo najmanje 180 dana, odnosno u celini kod potraživanja od kupaca kod kojih je od 

roka za njihovu naplatu prošlo najmanje 360 dana. 

 

Indikatori verovatne nenaplativosti potraživanja su: kašnjenje kupca u izmirivanju svoje obaveze, blokada 

računa kupca, nad kupcem je pokrenut postupak stečaja ili likvidacije, prilikom usklađivanja potraživanja i 

obaveza, kupac ne priznaje iskazano potraživanje, itd. 

 

Direktan otpis potraživanja od kupaca na teret rashoda perioda se vrši ukoliko je nenaplativost izvesna i 

dokumentovana (npr: Preduzeće nije uspeo sudskim putem da izvrši njihovu naplatu, potraživanje je 

zastarelo u skladu sa relevantnim propisima kojima se uređuje zastarelost poput ZOO, kupca je nemoguće 

locirati usled toga što je brisan iz nadležnog registra i sl). 

 

Odluku o indirektnom otpisu, odnosno ispravci vrednosti potraživanja od kupaca preko računa ispravke 

vrednosti na predlog komisije za popis potraživanja i kratkoročnih plasmana donosi Nadzorni odbor 

preduzeća. 

 

Odluku o direktnom otpisu potraživanja od kupaca na predlog komisije za popis potraživanja i kratkoročnih 

plasmana donosi Nadzorni odbor preduzeća. 

   

Kratkoročna potraživanja u stranoj valuti početno se vrednuju u protivvrednosti inostrane valute u odnosu  

na devizni kurs na datum transakcije. Za uticaj promene deviznog kursa od datuma transakcije do datuma 

naplate priznaju se kursne razlike koje se evidentiraju u korist ili na teret prihoda. Nenaplaćeno potraživanje 

na datum bilansa priznaje se prema zaključenom deviznom kursu, a kursne razlike se priznaju kao prihod  

ili rashod perioda. 

Usklađivanje potraživanja su izvršena slanjem izvoda otvorenih stavki na dan 31.12.2018 godine. 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.18                Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina 

 

Rezervisanje se priznaje kada: 

• Preduzeće ima obavezu na datum izveštavanja kao rezultat prošlog događaja; 

• je verovatno da će se od preduzeća zahtevati da prenese ekonomske koristi prilikom izmirenja; i 

• iznos obaveze se može pouzdano proceniti. 

 

Preduzeće odmerava rezervisanje po najboljoj proceni iznosa potrebnog za izmirenje te obaveze na datum 

izveštavanja. Najbolja procena je iznos koji bi neki subjekt razumno platio da izmiri obavezu na kraju 

izveštajnog perioda ili da je na taj datum prenese trećoj strani. 

 

Svako korigovanje prethodno priznatih iznosa treba da se priznaje u prihod ili rashod, osim ukoliko 

rezervisanje nije prvobitno priznato kao deo nabavne vrednosti sredstava.  

 

Rezervisanja su vršena na teret rashoda perioda po osnovu: 

- rezervisanja za troškove u garantnom roku; 

- rezervisanja za sudske sporove; 

- rezervisanja za obnavljanje prirodnih bogatstava; 

- rezervisanja za zadržane kaucije i depozite; 

- rezervisanja za otpremnine zaposlenima po osnovu odlaska u penziju; 

- druga rezervisanja u skladu sa odlukom nadležnog organa. 

 

3.19 Primanja zaposlenih 

 

Primanja zaposlenih su svi oblici naknada koje preduzeće daje u razmenu za usluge zaposlenih, uključujući 

direktore i rukovodstvo u skladu sa Zakonom,Pravilnikom o radu i ugovorom o radu. 

 

3.19.1 Porezi i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje 

 

U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, preduzeće je obavezno da uplaćuje doprinose 

raznim državnim fondovima za socijalnu zaštitu. Ove obaveze uključuju doprinose na teret zaposlenih i na teret 

poslodavca u iznosima koji se obračunavaju primenom zakonom propisanih stopa. Preduzeće ima zakonsku 

obavezu da izvrši obustavu obračunatih doprinosa iz bruto zarada zaposlenih i da za njihov račun izvrši prenos 

obustavljenih sredstava u korist odgovarajućih državnih fondova. Preduzeće nije u obavezi da zaposlenima 

nakon odlaska u penziju isplaćuje naknade koje predstavljaju obavezu penzionog fonda Republike Srbije. 

Doprinosi na teret zaposlenih i na teret poslodavca knjiže se na teret troškova u periodu na koji se odnose. 

 

3.19.2 Obaveze po osnovu otpremnina i jubilarnih nagrada 

 

U skladu sa Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“ broj 24/2005, 61/2005 i 54/2009, 32/2013 i 75/2014) i 

Pojedinačnim opštim aktom o radu, preduzeća  je u obavezi da isplati otpremnine prilikom odlaska u penziju iz 

člana 125. stav 1. tačka 3 ovog zakona u visini dve prosečne zarade u Republici, prema poslednjem 

objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike.  

 

Pored toga, Zakonom o radu u  članu  120. je propisano da se Opštim aktom, odnosno Ugovorom o radu može 

da se utvrdi pravo na jubilarnu nagradu i solidarnu pomoć;  Broj mesečnih zarada za jubilarne nagrade 

određuje se na osnovu broja godina koje je zaposleni proveo u entitetu.  

 

Obračun i iskazivanje dugoročnih obaveza po osnovu otpremnina i jubilarnih nagrada izvršeno je korišćenjem 

metoda sadašnje vrednosti budućih očekivanih isplata.  

 

 

 



 

 

 

 

 

3.20 Porez na dobitak 

 

Poreski rashod perioda je iznos obračunatog poreza na dobitak za plaćanje, koji je utvrđen u poreskoj prijavi za 

porez na dobitak, u skladu sa poreskim propisima. 

 

Iznos tekućeg poreza koji nije plaćen priznat je kao obaveza tekuće godine. 

 

Više plaćeni iznos poreza za tekući i prethodne periode od iznosa dospelog za plaćanje priznat je se kao 

sredstvo (potraživanje). 

 

 

3.20.1 Poreski rashod perioda 

 

Poreski rashod perioda predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa odredbama Zakona o porezu na 

dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“ br. 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013 i 68/2014 - dr. 

zakon). Porez na dobit obračunat je po stopi od 15% na poresku osnovicu koja je prikazana u poreskom 

bilansu, nakon umanjenja za iskorišćene poreske kredite. Oporeziva osnovica uključuje dobitak iskazan u 

bilansu uspeha, koji je korigovan u skladu sa poreskim propisima Republike Srbije. 

 

Neiskorišćeni deo poreskog kredita može se preneti na račun poreza na dobit iz budućih obračunskih perioda, 

ali ne duže od 10 godina.  Gubici iz tekućeg perioda mogu se koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih 

obračunskih perioda, ali ne duže od 5 godina.  

 

 

3.20.2 Odloženi porez       

 

Odloženi porez predstavlja iznos koji je povrativ ili plativ u budućem periodu, a koji je nastao kao rezultat 

transakcija i događaja iz prethodnih perioda. Takav porez nastaje po osnovu razlike između iznosa sredstava i 

obaveza koji su priznati u bilansu stanja i priznavanja tih iznosa od strane poreskog organa, i prenosa 

neiskorišćenih poreskih gubitaka i poreskih kredita. 

 

Odloženo poresko sredstvo je priznato po osnovu: 

 

• prenetih poreskih gubitaka; 

• stalnih sredstava koja podležu amortizaciji, kada je knjigovodstvena vrednost manja od poreske 

osnovice za obračun amortizacije; 

• prenetih neiskorišćenih poreskih kredita po osnovu ulaganja u osnovna sredstva koji se može preneti 

na račun poreza na dobit budućih perioda; 

• rezervisanja za otpremnine, kada rashod nije priznat u periodu u kom je obračunat, ali će biti priznat 

u budućem periodu u kom će otpremnine biti isplaćene; 

• rashoda od obezvređenja imovine koji nije priznat u poreskom bilansu tekućeg perioda, ali će se 

priznati u poreskom periodu kad ta imovina bude otuđena, upotrebljena ili oštećena usled više sile. Ovo se 

može primeniti samo kad je izvesno da će imovina biti otuđena; 

• rashoda na ime javnih prihoda koji nisu plaćeni u poreskom periodu i koji se zbog toga ne priznaju 

kao rashod u poreskom bilansu tog perioda, ali će biti priznati kao rashod u poreskom bilansu poreskog 

perioda u kom će biti plaćeni; i 

• neiskorišćenog poreskog kredita po osnovu međukompanijskih dividendi koji se može preneti na teret 

dobiti iz budućih obračunskih perioda. 

 

Odložena poreska obaveza utvrđuje se tako što se važeća ili očekivana poreska stopa primenjuje na odbitne 

privremene razlike. 

 



Odložene poreske obaveze nastaju po osnovu stalnih sredstava koja podležu amortizaciji, kada je njihova 

knjigovodstvena vrednost veća od poreske osnovice. 

 

U finansijskim izveštajima obavezno se vrši prebijanje odloženih poreskih sredstava i obaveza. 

 

Ukoliko je rezultat prebijanja neto odložena poreska obaveza, ona se obavezno priznaje u finansijskom 

izveštaju. 

 

Ukoliko je rezultat prebijanja neto odloženo poresko sredstvo, ono se priznaje do iznosa u kojem se u budućem 

periodu očekuje dobitak (odnosno oporezivi dobitak). 

 

 

 

 

3.21 Državna davanja 

 

Državno davanje je pomoć države u obliku prenosa resursa preduzeću po osnovu ispunjenih izvesnih uslova u 

prošlosti ili budućnosti koji se odnose na poslovne aktivnosti preduzeća. 

  

Preduzeće priznaje državna davanja na sledeći način: 

 

a) davanja koja ne nameću primaocu uslove u vezi sa određenim budućim rezultatima priznaju se kao 

prihod prilikom priznavanja potraživanja po osnovu davanja; 

b) davanja koja nameću primaocu uslove u vezi sa određenim budućim rezultatima priznaju se kao 

prihod samo kada se ispune uslovi u vezi sa rezultatima; 

c) davanja dobijena pre ispunjavanja kriterijuma priznavanja priznaju se kao obaveza. 

 

Preduzeće odmerava davanja po fer vrednosti dobijenog ili potraživanog sredstva. 

 

 

 

 

4.   PROMENE RAČUNOVODSTVENIH  POLITIKA I NAKNADNO UTVRĐENE GREŠKE 

 

 

Materijalno značajnom greškom smatra se iznos koji je veći od  3% ukupnih prihoda.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

5.     KOREKCIJE POČETNOG STANJA 

 

5.1. Efekti korekcije na bilans uspeha za godinu koja se završava na dan 31. decembra 2018. 

godine, po osnovu prve primene MSFI za MSP 

 

Grupa 

računa, 

račun 

POZICIJA AOP 

2018 

Prethodno 

iskazano 
Korekcije Korigovano 

      

      

      

      

      

 

 

5.2. Efekti korekcije na bilans stanja na dan 31. decembra 2018. godine po osnovu prve primene     

MSFI za MSP 

 

Grupa 

računa, račun 
POZICIJA AOP 

2018. 

Prethodno 

iskazano 
Korekcije Korigovano 

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

6.      BILANS USPEHA 

 

 

 

6.1 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA 

 

 

 2018.  2017. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Domaće tržište    

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim 

licima 

   

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim 

licima 

   

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga  89.121  85.741 

Svega 89.121  85.741 

Inostrano tržište    



Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim 

licima 

   

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim 

licima 

   

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga     

Svega    

Ukupno 89.121  85.741 

 

 

 

6.2  PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL. 

 

  2018.  2017. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i 

povraćaja poreskih dažbina 

6.984  12.000 

Prihodi po osnovu uslovljenih donacija    

Ukupno 6.984  12.000 

 

 

 

6.3                                                   TROŠKOVI MATERIJALA 

 

 2018.  2017. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Troškovi materijala za izradu 23.454  18.441 

Troškovi ostalog materijala (režijskog) 210  147 

Troškovi rezervnih delova 786  1.054 

Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara 829  1.159 

Ukupno 25.279  20.801 

 

 

 

 

 

 

 

6.4                                TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE 

 

 

 2018. 2017. 

 RSD hiljada RSD hiljada 

Troškovi goriva i maziva  9.674 8.215 

Utrošena električna energije  307 463 

Ukupno: 9.981 8.678 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6.5                      TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI  LIČNI RASHODI 

 

 2018.  2017. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Troškovi  zarada i  naknada zarada  29.423  32.707 

Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret 

poslodavca 

5.260  5.854 

Troškovi naknada po ugovoru o delu 93  126 

Troškovi naknada po autorskim ugovorima -  - 

Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima -  - 

Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora -  - 

Troškovi naknada direktoru, odnosno članovima organa upravljanja i 

nadzora 

212  112 

Ostali lični rashodi i naknade 4.048  2.671 

Ukupno 39.036  41.470 

 

 

 

 

6.6                    TROŠKOVI  PROIZVODNIH  USLUGA  

 

 2018.  2017. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Troškovi usluga na izradi učinaka 1.604  1.486 

Troškovi transportnih usluga 1.322  283 

Troškovi usluga održavanja 1.621  1.131 

Troškovi zakupnina 1.798  - 

Troškovi sajmova -  13 

Troškovi reklame i propagande 58  55 

Troškovi istraživanja -  - 

Troškovi razvoja koji se ne kapitalizuju -  - 

Troškovi ostalih usluga 4.983  1.684 

Ukupno 11.386  4.652 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.7                              TROŠKOVI AMORTIZACIJE 

      

 

 

 2018. 2017. 

 RSD hiljada RSD hiljada 

Troškovi amorticazije  3.128 2.110 

Ukupno: 3.128 2.110 

 

 

 

 

 

6.8                           TROŠKOVI  DUGOROČNIH  REZERVISANJA 

 

Troškovi dugoročnih  rezervisanja u iznosu od  RSD  421 hiljada (u 2017. godini RSD 3.870 hiljada) odnose 

se na: 

 

 2018.  2017. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Troškove rezervisanja za garantni rok    

Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava    

Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite    

Rezervisanja za troškove restrukturiranja    

Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih 421  1.437 

Ostala rezervisanja -  2.433 

Ukupno 421  3.870 

 

 

 

 

 

 

 

6.9                                 NEMATERIJALNI TROŠKOVI  

 

 2018.  2017. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Troškovi neproizvodnih usluga 329  638 

Troškovi reprezentacije 91  100 

Troškovi premija osiguranja 557  454 

Troškovi platnog prometa 172  322 

Troškovi članarina 55  26 

Troškovi poreza 94  96 

Troškovi doprinosa -  - 

Ostali nematerijalni troškovi 2.469  2.328 

Svega 3.767  3.964 

Ukupno 3.767  3.964 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.10                      FINANSIJSKI RASHODI  

 

 

 

 2018. 2017. 

 RSD hiljada RSD hiljada 

Ostali finasijski rashodi  12 23 

Rashodi kamata  402 673 

Ukupno 414 696 

 

 

 

 

 

 

 

6.11                     OSTALI PRIHODI  

 2018.  2017. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Ostali prihodi    

Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i 

opreme 

   

Dobici od prodaje bioloških sredstava    

Dobici od prodaje učešća i hartija od vrednosti    

Dobici od prodaje materijala    

Viškovi    

Naplaćena otpisana potraživanja    

Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika koji ne 

ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru ostalog sveobuhvatnog 

rezultata 

   

Prihodi od smanjenja obaveza 107  104 

Prihodi od ukidanja dugoročnih i kratkoročnih rezervisanja 1.320   

Ostali nepomenuti prihodi 246  64 

Svega 1.673  168 

Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine    

Prihodi od usklađivanja vrednosti bioloških sredstava    

Prihodi od usklađivanja vrednosti nematerijalnih ulaganja    

Prihodi od usklađivanja vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme    

Prihodi od usklađivanja vrednosti zaliha    

Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine    

Svega 1.673  168 

Ukupno 1.673  168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.12 OSTALI RASHODI 

 

 2018.  2017. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Ostali rashodi    

Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih ulaganja, 

nekretnina, postrojenja i opreme 

39  8 

Gubici po osnovu i rashodovanja i prodaje bioloških sredstava    

Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i hartija od vrednosti    

Gubici od prodaje materijala    

Manjkovi    

Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika, koji ne 

ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru ostalog sveobuhvatnog 

rezultata 

   

Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja 11   

Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe   273 

Ostali nepomenuti rashodi 566  281 

Svega 616   

Rashodi  po osnovu obezvređenja imovine     

Obezvređenje bioloških sredstava    

Obezvređenje nematerijalnih sredstava    

Obezvređenje nekretnina, postrojenja i opreme    

Obezvređenje zaliha materijala i robe    

Obezvređenje ostale imovine 4  15 

Svega 4  15 

Ukupno 620  296 

 

6.13 PORESKI RASHOD PERIODA 

 

 2018.  2017. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Finansijski rezultat u bilansu uspeha (dobitak/gubitak pre 

oporezivanja) 

3.737  11.353 

   Neto kapitalni dobici (gubici)    

   Usklađivanje i korekcije  rashoda u poreskom bilansu 108  521 

   Usklađivanje i korekcija prihoda u poreskom bilansu    

Oporeziva dobit/gubitak 3.629  11.874 

   Umanjenje za iznos gubitka iz ranijih godina -  8.983 

Kapitalni dobitak    

   Umanjenje za iznos kapitalnih gubitaka ranijih godina    

Poreska osnovica 3.629  2.891 

   Umanjenje za prihode od dividendi i udela u dobiti od rezidentnih 

obveznika 

   

Umanjena poreska osnovica (Obrazac PB) 3.629  2.891 

Obračunati porez (15%) 544  434 

   Umanjenje obračunatog poreza po osnovu poreskih podsticaja i 

oslobađanja 

381  304 

POREZ NA DOBITAK (Obrazac PDP) 163  130 

Odloženi poreski rashod perioda 578  2.030 

Odloženi poreski prihod perioda 206  180 

 

Obračun poreza na dobitak vrši se po stopi od 15% u skladu sa poreskim propisima, odvojeno za poslovni i 

kapitalni podbilans. Vrši se usklađivanje pojedinih pozicija prihoda i rashoda, a poreska osnovica se umanjuje 



za gubitke ranijih godina. Obračunati porez se umanjuje za poreska oslobođenja po osnovu poreskih podsticaja 

(poreski kredit) 

 

 

7 BILANS STANJA 

 

 

7.1   NEMATERIJALNA IMOVINA 

 

 Ostala nematerijalna 

ulaganja Ukupno 

Nabavna vrednost   

Stanje na početku godine 38 38 

Korekcija početnog stanja   

Nove nabavke   

Prenos sa jednog oblika na drugi   

Otuđivanje i rashodovanje   

Ostalo   

Stanje na kraju godine 38 38 

   

Ispravka vrednosti   

Stanje na početku godine  38 38 

Korekcija početnog stanja   

Amortizacija 2018. godine   

Otuđivanje i rashodovanje   

Obezvređenja   

Ostalo    

Stanje na kraju godine 38 38 

Neotpisana vrednost 31.12.2018. 0 0 

Neotpisana vrednost 31.12.2017. 0 0 

 

 

 

 

 7.2.    NEKRETNINE, POSTROJENJA  I  OPREMA 

     

 

 

 Građevinski objekti Postrojenja i oprema U pripremi Ukupno 
Nabavna vrednost     

Stanje na početku 

godine 

6.694 55.265 0 61.959 

Korekcija početnog 

stanja 

    

Nove nabavke - 6.529  6.529 

Prenos sa jednog oblika 

na drugi 

    

Otuđivanje i 

rashodovanje 

- 995  995 

Ostalo     

Stanje na kraju 

godine 

6.694 60.799 0 67.493 

     

Ispravka vrednosti     

Stanje na početku 

godine 

5.793 19.956 - 25.801 



Korekcija početnog 

stanja 

    

Amortizacija 2018. 

godine 

52 3.076 - 3.128 

Otuđivanje i 

rashodovanje 

- 681 - 681 

Obezvređenja     

Ostalo     

Stanje na kraju 

godine 

5.897 22.351 - 28.248 

Neotpisana vrednost 

31.12.2018. 797 38.448  39.245 

Neotpisana vrednost 

31.12.2017. 849 35.309 0 36.158 

 

 

 

 

 

 

  DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI  

 

 

 

 2017 2018 

 RSD hiljada RSD hiljada 

Ostali dugoročni finansijski plasmani   119   119 

Ukupno: 119 119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

7.3 ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA I OBAVEZE 

 

 

Odložena poreska sredstva u iznosu od RSD 5.398 hiljada, obuhvataju iznose poreza iz dobiti koji mogu da se 

povrate u narednim periodima po osnovu odbitnih privremenih razlika, neiskorišćenih poreskih gubitaka i 

kredita. Priznaju se u meri u kojoj je verovatno da će budući oporezivi dobitak biti ostvaren. 

 

Odložene poreske obaveze u iznosu od RSD / hiljada, obuhvataju iznose poreza na dobit koji se plaćaju u 

narednim periodima po osnovu oporezivih privremenih razlika. 

 

Odložena poreska sredstva i obaveze po godinama: 

 

 

 2018.  2017. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Odložena poreska sredstva PK obrazac-poreski kredit-ulaganja u OSN. 4.773  5.154 

Odložena poreska sredstva-otpremina za odlazak u penziju 323  282 

Odložena poreska sredstva-gubici iz poreskih bilansa 0  0 

Odložena poreska sredstva-jubilarne nagrade 78  76 

Odložena poreska sredstva-lična primanja iz čl.9 224  60 

Odložene poreske obaveze    

Neto odložena poreska sredstva /(obaveze)  

5.398 

 

 

 

5.572 

 

Dozvoljeno je prebijanje odloženih poreskih sredstava i obaveza. 

 

Odložena poreska sredstva i obaveze  odnose se na razlike između iznosa knjigovodstvene vrednosti nekog 

sredstva ili obaveze u bilansu stanja i njihove poreske osnovice, gubici ranijih godina, poreski kredit po 

osnovu ulaganja u osnovna sredstva. 

 

 

 

 

 

7.4   ZALIHE 

 

 2018. 2017. 

 RSD hiljada RSD hiljada 

 Materijal za izradu 1.358 1.433 

Rezervni delovi 680 643 

Saobraćajni znaci 659 1.369 

Gorivo i mazivo 188 139 

Autogume 102 20 

Plaćeni avansi za zalihe i usluge 3 17 

Ukupno: 2.990 3.621 

 

 

 

 

 



 

 

           POTRAŽIVANJA  

 

7.5    POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE  

 

 

 2018. 2017. 

 RSD hiljada RSD hiljada 

Kupci u zemlji 3.302 3.285 

Ukupno: 3.302 3.285 

 

 

 

 

Najznačajniji kupac po prometu u 2018. godini je Opštinska uprava Aleksinac. 

 

7.6 DRUGA POTRAZIVANJA 

 

 

Druga potraživanja obuhvataju: 

 2018  2017. 

 RSD  

hiljada 

 RSD hiljada 

Potraživanja za kamatu i dividende -  - 

Potraživanja od zaposlenih 152  143 

Potraživanja od državnih organa i 

organizacija 

-  - 

Potraživanja za više plaćen porez na dobitak 17  17 

Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih 

poreza i doprinosa 

1  - 

Potraživanja za naknade zarada koje se 

refundiraju 

-  - 

Potraživanja po osnovu naknada šteta -  - 

Ostala kratkoročna potraživanja 10  35 

Ukupno 170  195 

 

 

 

 

7.7          GOTOVINSKI   EKVIVALENTI I  GOTOVINA 

 

 

 2018.  2017. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

U dinarima:    

Hartije od vrednosti – gotovinski ekvivalenti    

Tekući (poslovni) računi 5  224 

Izdvojena novčana sredstva i akreditivi    

Blagajna 12  40 

Ostala novčana sredstva    

Novčana sredstva čije je korišćenje ograničeno ili vrednost umanjena    

Svega 17  264 

Ukupno 17  264 

 

 



 

 

7.8 POREZ NA DODATU VREDNOST 

 

Porez na dodatu vrednost odnosi se na: 

 2018.  2017. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po opštoj stopi (osim 

plaćenih avansa) 

106  156 

Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po posebnoj stopi (osim 

plaćenih avansa) 

   

Porez na dodatu vrednost u datim avansima po opštoj stopi    

Porez na dodatu vrednost u datim avansima po posebnoj stopi    

Porez na dodatu vrednost plaćen pri uvozu dobara po opštoj stopi    

Porez na dodatu vrednost plaćen pri uvozu dobara po posebnoj stopi    

Porez na dodatu vrednost obračunat na usluge inostranih lica    

Naknadno vraćen porez na dodatu vrednost kupcima – stranim 

državljanima 

   

PDV nadoknada isplaćena poljoprivrednicima    

Potraživanja za više plaćen porez na dodatu vrednost 543  1.220 

Ukupno 649  1.376 

 

 

 

7.9 AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA 

 

Aktivna vremenska razgraničenja čine: 

 2018.  2017. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Unapred plaćeni troškovi 336  295 

Potraživanja za nefakturisani prihod    

Razgraničeni troškovi po osnovu obaveza    

Ostala aktivna vremenska razgraničenja    

Ukupno 336  295 

 

 

 

 

7.10  OSNOVNI KAPITAL 

 

Osnovni kapital obuhvata sledeće oblike kapitala: 

   2018.  2017. 

 %  RSD hiljada  RSD hiljada 

Akcijski kapital      

  - obične akcije      

  - preferencijalne akcije      

Udele       

Društveni kapital      

Državni kapital   6.619  6.619 

Ukupno   6.619  6.619 

 

 

Državni kapital predstavlja kapital javnog preduzeća koga je osnovala  jedinica lokalne samouprave. Državni 

kapital obezbeđuje se iz javnih prihoda i o njegovom raspolaganju odlučuje osnivač.  

 

 



 

 

7.11                  NERASPOREĐENI DOBITAK 

 

 2018. 2017. 

 RSD hiljada RSD hiljada 

Neraspoređeni dobitak ranijih godina  8.906 0 

Neraspoređeni dobitak tekuće godine 3.202 9.373 

 12.108 9.373 

 

 

7.12               GUBITAK  

 

 

 2018. 2017. 

 RSD hiljada RSD hiljada 

Gubitak ranijih godina  0 467 

Ukupno 0 467 

 

 

7.13             DUGOROČNA REZERVISANJA 

 

Dugoročna rezervisanja se priznaju kada: 

-  Preduzeće ima obavezu (pravnu ili stvarnu) kaja je nastala kao rezultat prošlog događaja; 

-  je verovatno da će odliv resursa koji sadrži ekonomske koristi biti potreban za izmirenje obaveze; i 

-  iznos obaveze može pouzdano da se izmeri. 

 

Dugoročna rezervisanja obuhvataju: 

 2018.  2017. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Rezervisanja za troškove u garantnom roku    

Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava    

Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite    

Rezervisanja za troškove restrukturiranja     

Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih 2.671  2.387 

Rezervisanja za troškove sudskih sporova 1.060  2.433 

Ostala dugoročna rezervisanja    

Ukupno 3.731  4.820 

 

7.14             DUGOROČNE OBAVEZE 

 

 2018.  2017. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital    

Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima    

Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima    

Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od 

godinu dana 

   

Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji 0  1.470 

Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu    

Obaveze po osnovu finansijskog lizinga    

Ostale dugoročne obaveze    

Ukupno 0  1.470 

 

 



 

 

7.14.1 Dugoročni krediti i zajmovi 

 

Obaveze po dugoročnim kreditima dospevaju u roku dužem od godinu dana od dana činidbe, odnosno od dana 

godišnjeg bilansiranja. 

 

Struktura obaveza po kreditima 

 2018.  2017. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Dugoročni krediti isakazani po amortizovanoj vrednosti    

Finansijski krediti od:    

- banaka u zemlji 0  1.470 

- banaka u inostransvu    

Svega 0  1.470 

Robni krediti od:    

- dobavljača u zemlji    

- dobavljača u inostranstvu    

Svega    

Ukupno 0  1.470 

 

 

 

Dospeće dugoročnih kredita 

 2018.  2017. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Do 1 godine – tekuće dospeća    

Od 1 do 2 godine 0  1.470 

Od 2 do 3 godine    

Od 3 do 4 godine    

Od 4 do 5 godine    

Od 5 do 10 godine    

Preko 10 godina    

Stanje na dan 31. decembra 0  1.470 

 

 

Pregled dugoročnih kredita po poveriocima 

     2018.  2017. 

 Oznaka  

valute 

 Kamatna stopa  RSD 

hiljada 

 RSD 

hiljada 

U dinarima:        

  UNICREDIT BANKA RSD  Jednom.belibor+margina  -  0 

  AIK BANKA  

RSD  Nom. kam.stopa 7% 

Efek.kam.stopa 7.88% 

 0  1.470 

        

Svega     0  1.470 

        

U valuti:        

        

        

Ostali        

Svega        

Ukupno     0  1.470 

 

 



 

 

 

 

7.15                          KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE 

 

Kratkoročne finansijske obaveze obuhvataju: 

     2018.  2017. 

 Oznaka  

valute 

 Kamatna 

stopa 

 RSD 

hiljada 

 RSD 

hiljada 

Kratkoročne kredite i zajmove od matičnih i 

zavisnih pravnih lica 

       

Banka XX        

Banka XY        

Tekuće dospeće         

Svega        

        

Kratkoročne kredite i zajmove od ostalih 

povezanih pravnih lica 

       

Banka XX        

Banka XY        

Tekuće dospeće         

Svega        

Kratkoročne kredite i zajmovi u zemlji        

        

        

        

        

Unicredit -prekoračenje po tekućem 

računu(overdraft) 

RSD  Nominalna 
kamatna stopa od 

16% na godišnjem 
nivou  

 1.917  0 

 RSD       

        

        

Svega     1.917  0 

 

Kratkoročne kredite i zajmovi u inostranstvu        

Banka XX        

Banka XY        

Tekuće dospeće        

Svega 

       

Ostale kratkoročne finansijske obaveze        

Obaveze po kratkoročnim hartijama od 

vrednosti 

       

Ostale kratkoročne finansijske obaveze        

Obaveze po osnovu stalnih sredstava i 

sredstava obustavljenog poslovanja 

namenjenih prodaji 

       

Deo ostalih dugoročnih obaveza koje 

dospevaju do jedne godine 

RSD    1.532  1.621 



Svega 
    1.532  1.621 

Ukupno     3.449  1.621 

 

 

7.16     PRIMLJENI AVANSI ,DEPOZITI I KAUCIJE  

 

 2018. 2017. 

 RSD hiljada RSD hiljada 

Primljeni  avansi 3.184 1.908 

Ukupno 3.184 1.908 

 

 

 

7.17   OBAVEZE IZ POSLOVANJA  

 2018. 2017. 

  RSD hiljada RSD hiljada 

Dobavljači u zemlji 15.945 15.987 

Ukupno 15.945 15.987 

 

 

     Najznačajniji dobavljači su: Transkop Paraćin,Vodogradnja Pukovac, Feros d.o.o.Aleksinac,Gumipeks 

Beograd,Nikom Kragujevac,Pamaks Niš,Eliksir Zorka i Lukoil Beograd,Kop komerc Balajnac,Gudmark 

Šabac. 

 

    Najznačajniji primljeni avans je od strane investitora Opštinske uprave Aleksinac. 

 

 

7.18              OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE  

 

Obaveze iz specifičnih poslova 2018.  2017. 

Obaveze prema uvozniku RSD hiljada  RSD hiljada 

Obaveze po osnovu izvoza za tuđ račun    

Obaveze po osnovu komisione i konsignacione prodaje    

Ostale obaveze iz specifičnih poslova 1.883  1.717 

Svega 1.883  1.717 

    

Obaveze za zarade i naknade zarada (bruto)    

Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje se 

refundiraju 

 

652 

  

2.567 

Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog 94  361 

Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog 167  709 

Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret 

poslodavca 

 

143 

  

638 

Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju -  - 

Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret zaposlenog 

koje se refundiraju 

-  - 

Obaveze za poreze i doprinose  na naknade zarada na teret poslodavca 

koje se refundiraju 

-  - 

Svega 1.056  4.275 

    

Druge obaveze    

Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja 123  116 

Obaveze za dividende    

Obaveze za učešće u dobitku    

Obaveze prema zaposlenima 1.646  701 



Obaveze prema direktoru, odnosno članovima organa upravljanja i 

nadzora 

-  - 

Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima -  - 

Obaveze za neto prihod preduzetnika koji akontaciju podiže u toku 

godine 

   

Obaveze za kratkoročna rezervisanja    

Ostale obaveze 182  909 

Svega 1.951  1.726 

Ukupno 4.890  7.718 

 

 

7.19              OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST  

 

Obaveze za porez na dodatu vrednost obuhvataju: 

 2018.  2017. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Obaveze za PDV po izdatim fakturama po opštoj stopi 

(osim primljenih avansa) 

225  145 

Obaveze za PDV po izdatim fakturama po posebnoj stopi 

(osim primljenih avansa) 

   

Obaveza za PDV po primljenim avansima po opštoj stopi    

Obaveza za PDV po primljenim avansima po posebnoj stopi    

Obaveza za PDV po osnovu sopstvene potrošnje po opštoj stopi   0 

Obaveza za PDV po osnovu sopstvene potrošnje po posebnoj stopi    

Obaveza za PDV po osnovu prodaje za gotovinu    

Obaveze za PDV po osnovu razlike obračunatog poreza na dodatu 

vrednost i prethodnog poreza 

0  0 

Ukupno 225  145 

 

 

7.20    OBAVEZE ZA OSTALE  POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE  

 

Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine obuhvataju: 

 2018.  2017. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Obaveze za akcize    

Obaveze za porez iz rezultata 44  130 

Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret 

troškova 

193  96 

Obaveze za doprinose koji terete troškove    

Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine 167  7 

Ukupno 404  233 

 

 

 

 

 

7.21                   PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 

 

Pasivna vremenska razgraničenja čine: 

 2018.  2017. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Unapred obračunati troškovi 5  4 

Unapred naplaćeni prihodi     

Razgraničeni zavisni troškovi nabavke    

Odloženi prihodi i primljene donacije    



Razgraničeni prihodi po osnovu potraživanja    

Ostala pasivna vremenska razgraničenja 15   

Svega    

Ukupno 20  4 

 

 

 

7.22     Vanbilansa aktiva i pasiva odnosi se na tuđa sredstva koja su nama ustupljenja na korišćenje od 

osnivača . A odnose se na putnička vozila- lada niva, vojna TAM vozila kao i saobraćajne znake koji su u 

vlasništvu našeg investitora.Kao i putničko vozilo Audi A8  koje nam je ustupljeno na korišćenje od  Repubike 

Srbije - Direkcije za imovinu. 

 

7.23     Srednji kurs evra na dan 31.12.2018. godine je iznosio 118,1946 dinara. 

 

7.24   Stalnost poslovanja- rukovodstvo procenjuje da je preduzeće sposobno da nastavi da posluje u 

budućnosti saglasno sa načelom stalnosti. 

 

 

7.25     Procenjena vrednost sudskih  sporova u kojima se preduzeće  javlja kao tuzeni iznosi 1.060 hiljada 

dinara. Sudskih sporova u kojima je preduzeće tužilac nema. 

7.26     Dogođaji nakon bilansa stanja –  U  periodu od  31.12.2018. do datuma usvajanja finansijskih izveštaja 

nema značnajnih događaja 

 

7.27    Datum odobravanja finansijskih izveštaja za 2018 je 29.01.2019 

 

 

     U Aleksincu                                                                                               Zakonski zastupnik 

 

 

   dana 27.03.2019 godine                           M.P.                                         ______________________ 
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