
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

JAV�O KOMU�AL�O PREDUZEĆE „GRADITELJ“ 
SRBOBRA� 

 
IZVEŠTAJ O IZVRŠE�OJ REVIZIJI  

FI�A�SIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODI�U 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

�ovi Sad, maj 2017. godine 

 



 

 
 

 
JAV�O KOMU�AL�O PREDUZEĆE „GRADITELJ“ 

SRBOBRA� 
 
 

IZVEŠTAJ O IZVRŠE�OJ REVIZIJI  
FI�A�SIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODI�U 

 
 
 

 
     S A D R Ž A J      

  
 

  
 
MIŠLJE�JE �EZAVIS�OG REVIZORA 
 
PRILOZI: 
 
PISMO O PREZENTACIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 
 
FI�A�SIJSKI IZVEŠTAJI: 
BILANS USPEHA 
BILANS STANJA 
IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU 
IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU 
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE 
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Broj:312/16-II 
 

JAV�O KOMU�AL�O PREDUZEĆE „GRADITELJ“ 
SRBOBRA� 

 
MIŠLJE�JE �EZAVIS�OG REVIZORA 

 
Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Javno komunalnog preduzeća „Graditelj“ Srbobran 
(dalje u tekstu Društvo), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2016. godine, bilans uspeha, 
izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu 
završenu na taj dan, kao i napomene uz finansijske izveštaje koje uključuju pregled značajnih 
računovodstvenih politika i druge objašnjavajuće informacije. 

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje 
 
Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu 
sa zakonskom regulativom važećom u Republici Srbiji. Ova odgovornost obuhvat i one interne kontrole koje 
rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne 
pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške. 
 
Odgovornost revizora 
 
�aša odgovornost je da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu izvršene revizije. Reviziju 
smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da se pridržavamo 
etičkih zahteva i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo 
da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze. 
 
Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i 
obelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Odabrani  postupci su zasnovani na revizorskom 
prosuđivanju, uključujući procenu rizika materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, 
nastalim usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene rizika, revizor sagledava interne kontrole  
relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje  finansijskih izveštaja, u cilju osmišljavanja revizijskih 
postupaka koji su odgovarajući u  datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti 
internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe, uključuje ocenu adekvatnosti primenjenih računovodstvenih 
politika i opravdanosti računovodstvenih  procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte 
prezentacije finansijskih izveštaja. 
 
Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju osnovu za izražavanje 
našeg revizijskog mišljenja. 
 
Mišljenje  
 
Po našem mišljenju, finansijski izveštaji istinito i objektivno po svim materijalno značajnim aspektima, 
prikazuju finansijski položaj Javno komunalnog preduzeća „Graditelj“ Srbobran na dan 31. decembra 
2016. godine, rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u 
skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji. 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

 
JAV�O KOMU�AL�O PREDUZEĆE „GRADITELJ“ 

SRBOBRA� 
 

MIŠLJE�JE �EZAVIS�OG REVIZORA-nastavak 
 
 
 
Skretanje pažnje 
 
 

   �aše mišljenje ne sadrži rezervu po osnovu sledećih  pitanja: 
 

• Skrećemo pažnju da podaci o državnom kapitalu  nisu  usaglašeni sa osnivačkim aktom i 
podatkom iskazanim kod Agencije za privredne registre  sa podakom u Bilansu stanja na dan 
31.12.2016. godine. U Osnivačkom aktu Javnog komunalnog predzeća  „Graditelj“, u članu 
17, osnovni  kapital u novcu iznosi 1.000,00 dinara koliko je upisano i u Agenciji za 
privredne registre, a u Bilansu stanja na dan 31.12.2016. godine državni kapital  je iskazan u 
iznosu od RSD 193.151 hiljada, ostali osnovni kapital u iznosu od RSD 43 hiljade  te ukupan 
osnovni kapital na dan 31.12.2016. godine u Bilansu stanja iznosi 193.194 hiljada. 

 

•     Društvo nije uspostavilo sistem finansijskog upravljanja i kontrole, kao ni internu reviziju, u 
skladu sa članom 81. i 82. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, br. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr. 108/2013, 142/2014, 
68/2015-dr. Zakon, 103/2015 i 99/2016) i Pravilnikom o zajedničkim kriterijumima i 
standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog 
upravljanja i kontrole u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“, br. 99/2011 i  106/2013) koji 
podrazumeva i usvajanje strategije upravljanja rizikom. 

 
                                                                                                               
                                                                                                      

 
U �ovom Sadu, 18.05.2016. 

                                                                                                            
 

                                                                                                        Gordana Japundžić                                          
                     Ovlašćeni revizor 
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BROJ:548/2017-4

DANA:17.05.2017

"INVENT REVIZIJA" d.o.o.
2l 00 Novi Sad

Balzakova 15

PISMO O PREZENTACIJI FINANSIJSKIH IZVESTAJA
(tz,JAvA RUKOVODSTVA)

Ovu izjavu dajemo za potrebe revizije finansijskih iz''teitaja JKP ,,Graditelj", Srbobran (dalje u
tekstu: DruStvo) za poslovnu godinu zavrSenu 31. decembra 2016. godine za svrhe iuaiavanja
mi5ljenja ovlaSienog revizora o finansijskih izveStajima Dru5tva, a u skladu sa Medunarodnim
standardima revi zije i vaZe5om zakonskom regulativom.

Za potrebe revizije stavljamo vam na raspolaganje sve radunovodstvene evidencije, sa napomenom
da su ove evidencije pravilan odraz poslovnih promena koje su se dogodile u toku posmatranog

obradunskog perioda.

Sve ostale evidencije i odgovaraju6e informacije koje mogu uticati na istinitost i objektivnost ili
neophodna obrazlolenja uz godiSnji radun, ukljuduju6i zapisnike sa sastanaka poslovodnih organa

i organa upravljanja i drugih relevantnih organa stavljamo vam na raspolaganje i nema takvih
informacija koje ne bi mogle biti dostupne.

Ovim potvrdujemo, rema nasem na bol ems a nakon savetovanja sa drugimuluv u

odgovomim rukovodiocima, sledeie dinjenice:

1 . Ne postoje druga sredstva, niti obaveze DruStva osim onih koj i su prezentirani u

fi nansij skim izveStaj ima.

2. Svi prihodi i rashodi, sredstva, izvori sredstava i obaveze su tadno obradunati, evidentirani

u poslovnim knjigama i drugim evidencijama u odgovarajuiem obradunskom periodu i u skladu sa

zakonskim propisima, standardima i opStim aktima koja reguliSu ova pitanja.

3. Finansijski izve5taji koje smo vam stavili na raspolaganje, kao i poslovne knjige i
dokumentacija DruStva, ne sadrZe materijalno znadajne propuste niti gre5ke.

4. PotrarZivanja su prema naSem mi5ljenju naplativa, a za sva potraZivanja dija je naplata

sumljiva, spoma ili na drugi nadin neizvesna stvorili smo adekvatnu ispravku vrednosti.

Kao rukovodioci, svesni smo svoje odgovomosti da obezbedimo pouzdanost radunovodstvenih

evidencija i ispravnost godiSnjeg raduna sastavljenog na osno!.u tih evidencija, a u skladu sa

vaZeiom zakonskom regulativom.



6' . ..Za sve--druge poznate rizike kao i za druge sludajeve koji mogu u bududnosti rezultirati
rashodima i odlivom sredstava Drustva, izvrsili smo adekvatno reiervisir.le sredstava.

l. Imamo valjanu dokumentaciju o vlasniStw nad sredstvima kojima DruStvo raspolaZe i niko
drugi nad njima nema zakonito pravo (osim sredstava uzetih u frnansij ski lizing), niti ima njihovog
tereienja po osnolu hipoteka, zaloga i sl.

8. Nemamo saznanja o bilo kakvom krSenju zakonskih propisa, uputstva nadleZnih organa i
institucija iopStih akata, koji mogu rezultirati plaianjem znadajnih kazni ili penala.

9. Nije nam poznato da je ijedan od naiih rukovodioca ili zaposlenih, sa ovla5ienjem da
kontroliSe i odobrava poslovne promene, ume5an u bilo kakve nezakonite ili neregulame aktivnosti
koje bi mogle materijalno znadajno uticati na istinitost finansijskih izve3taja.

10. Prema naiem saznanju, protiv DruStva se ne vodi bilo kakav sudski postupak, ve5tadenje,
plenidba imovine, niti ima pregovora o zahtevima za naknadu Stete koji po nas mogu rezultirati
znadajnim gubitkom. Smatramo da nemamo nikakvih ni stvamih ni potencijalnih obaveza prema
treiim licima zbog kojih mogu nastati neodekivani gubici.

11. Ne postoje namere rukovodstva, zakonska ogranidenja ili druge objektivne okolnosti koje
bi mogle dovesti do obustavljanja poslovanja DruStva u doglednom vremenskom periodu.

12. Od datuma Bilansa stanja na dan 31. decembra 2016. godine do datuma sastavljanja ovog
pisma u vezi sa sadrZajem finansijskih izveStaja 2a2016. godinu, nisu se promenile okolnosti niti
su nastali dogatlaji koji bi zahtevali ispravke finansijskih izve5taja ili dodatna obelodanjivanja
namenjena organima upravljanja ili drugim korisnicima.

Ovim potvrdujemo da su svi podaci i informacije sadrZani u prezentiranim pregledim4 prilozima i
informacijama, kao i datim obja5njenjima u vezi sa odredenim pitanjima za izradu Izveitaja
revizije, kao i sve druge informacije, pailj ivo pripremljene, da nisu dvosmislene, niti zbunjujude i
da su razmotrene i usvojene od rukovodstva.

Finansijski direktor Generalni direktor/e"i*,.,rl@* i 1

\ed'

5' Za sve stavke zastarelih i o5teienih zaliha, kao i za druge sludajeve kadaje vrednost zalihestvamo ili potencijalno umanjena, stvorili smo potrebnu rezervici:, tirprurt" u."'arortrj."

D ,"/L-



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08067546 Шифра делатности 3600 ПИБ 101424687

Назив JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADITELJ, SRBOBRAN

Седиште Србобран , Доситеја Обрадовића 2

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. 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

26 214382 229471

60
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

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

1002
93902 107583

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 93902 107583

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

118832 113383

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

118832 113383

615
6. Приходи од продаје готових производа и услуга

на иностраном тржишту
1015

64
III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА,

ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.
1016

500 7418

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 1148 1087

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=89a55910-098b-4311-bd22-e5805dd04273&hash=E96F32E9D4FAC8523004FEE915BD1B7D7E975466
2896
1322
306
95
3202
1417
42
81
3160
1336
1901
1961
10317
11107
7684
7459
5043
5363
11
27
174
104
11
0
11
185
142
2
8
5147
5497
79
79
0
5228
5505
2615
5714
15710
16897
107583
93902
229471
214382
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=89a55910-098b-4311-bd22-e5805dd04273&Naziv=Bilans%20uspeha&hash=E96F32E9D4FAC8523004FEE915BD1B7D7E975466#
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

220096 232086

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 28 85574 94722

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020 27 248

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 29 6243 6344

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 30 31672 39284

52
VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И

ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ
1025

31 52574 48141

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 32 9229 6696

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 33 17907 15649

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028 34 5788

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 35 16897 15710

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

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 1031 5714 2615

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

1032
36 5505 5228

66, осим 662, 663 и 664

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА

И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035

+ 1036 + 1037)

1033 0 79

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 79

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 5497 5147

663 и 664

III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ

ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ

ЛИЦИМА)

1039 8 2

56
Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 +
1047)

1040
37 142 185

56, осим 562, 563 и 564

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА

ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 +

1045)

1041
11 0

560
1. Финансијски расходи из односа са матичним и

зависним правним лицима
1042

113383
118832
107583
93902


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 11

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 104 174

563 и 564

III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ

ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ

ЛИЦИМА)

1047 27 11

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 -
1040)

1048
5363 5043

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 -
1032)

1049

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 39 7459 7684

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 38 11107 10317

57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 39 1961 1901

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

1054 1336 3160

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
40 81 42

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
41 1417 3202

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

1059

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060 42 95 306

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062

723
Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА

1063

248
94722
85574
232086
220096
1087
1148
7418
500
113383
118832
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08067546 Шифра делатности 3600 ПИБ 101424687

Назив JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADITELJ, SRBOBRAN

Седиште Србобран , Доситеја Обрадовића 2

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2016. 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
172071 138746 128468

01
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 +

0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)
0003

6 360 435 536

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

360 435 536

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 171684 138284 127905

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 101822 90438 91450

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 46402 23359 15702

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014 9834 10163 10492

025 и део 029
5. Остале некретнине, постројења и

опрема
0015

026 и део 029
6. Некретнине, постројења и опрема у

припреми
0016

13167 14134 9927

027 и део 029
7. Улагања на туђим некретнинама,

постројењима и опреми
0017

185 190 196

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

опрему
0018

274 138

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=89a55910-098b-4311-bd22-e5805dd04273&hash=E96F32E9D4FAC8523004FEE915BD1B7D7E975466
247874
273613
288332
611
29675
35483
16
1678
1542
2020
1739
1615
104
102
102
30591
21393
34115
30695
21495
34217
84
62
63
1035
1116
904
1035
1116
904
34445
55765
73840
1995
890
1995
890
0
4386
7014
3515
4386
7014
3515
6381
7904
3515
0
0
0
173
2896
1322
13681
13854
16461
13854
16750
17783
43
43
43
193151
193151
193151
193194
193194
193194
207048
209944
210977
247874
273613
288332
3246
2499
3164
281
24406
47399
25804
8000
18
18
536
435
360
536
435
360
128468
138746
172071
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=89a55910-098b-4311-bd22-e5805dd04273&Naziv=Bilans%20stanja&hash=E96F32E9D4FAC8523004FEE915BD1B7D7E975466#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


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

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 8 27 27 27

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 27 27 27

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

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

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

0043 116261 134867 119406

Класа 1
I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +

0049 + 0050)
0044

9 5416 4768 4254

10
1. Материјал, резервни делови, алат и

ситан инвентар
0045

3294 2775 2085

11
2. Недовршена производња и недовршене

услуге
0046

12 3. Готови производи 0047

138
274
196
190
185
9927
14134
13167
10492
10163
9834
15702
23359
46402
91450
90438
101822
127905
138284
171684


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 1830 1897 2082

14 5. Стална средства намењена продаји 0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 292 96 87

20

II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

(0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 +

0057 + 0058)

0051 10 81156 79134 78567

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 81156 79134 78567

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

11 102 102 102

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 12 601 947 550

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 13 18 18 8000

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

18 18

233 и део 239
4. Краткорочни кредити и зајмови у

иностранству
0066

234, 235, 238 и део

239

5. Остали краткорочни финансијски

пласмани
0067

8000

24
VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И

ГОТОВИНА
0068

14 25804 47399 24406

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 281

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 15 3164 2499 3246

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

0071 288332 273613 247874

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072

27
27
27
27
27
27
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
16 210977 209944 207048

30

I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 +

0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 +

0410)

0402 193194 193194 193194

300 1. Акцијски капитал 0403

301
2. Удели друштава с ограниченом

одговорношћу
0404

302 3. Улози 0405

303 4. Државни капитал 0406 193151 193151 193151

304 5. Друштвени капитал 0407

305 6. Задружни удели 0408

306 7. Емисиона премија 0409

309 8. Остали основни капитал 0410 43 43 43

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

17783 16750 13854

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 16461 13854 13681

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 1322 2896 173

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 0 0 0

350 1. Губитак ранијих година 0422

351 2. Губитак текуће године 0423

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)

0424
17 3515 7904 6381

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

40
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 +

0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)
0425

3515 7014 4386

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

405
5. Резервисања за трошкове судских

спорова
0430

3515 7014 4386

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431

41

II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 +

0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 +

0440)

0432 0 890 1995

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 18 890 1995

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

42 до 49 (осим 498)

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 +
0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 +
0462)

0442 73840 55765 34445

42

I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

(0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 +

0449)

0443 19 904 1116 1035

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

423
4. Краткорочни кредити и зајмови у

иностранству
0447

78567
79134
81156
87
96
292
2082
1897
1830
2085
2775
3294
4254
4768
5416
119406
134867
116261
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08067546 Шифра делатности 3600 ПИБ 101424687

Назив JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADITELJ, SRBOBRAN

Седиште Србобран , Доситеја Обрадовића 2

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. 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 1322 2896

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=89a55910-098b-4311-bd22-e5805dd04273&hash=E96F32E9D4FAC8523004FEE915BD1B7D7E975466
0
0
2896
1322
2896
1322
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=89a55910-098b-4311-bd22-e5805dd04273&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20ostalom%20rezultatu&hash=E96F32E9D4FAC8523004FEE915BD1B7D7E975466#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08067546 Шифра делатности 3600 ПИБ 101424687

Назив JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADITELJ, SRBOBRAN

Седиште Србобран , Доситеја Обрадовића 2

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. 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 193194 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

193194
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

193194
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

193194
4032 4050

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=89a55910-098b-4311-bd22-e5805dd04273&hash=E96F32E9D4FAC8523004FEE915BD1B7D7E975466
210977
1305
209944
209944
2896
207048
207048
193194
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=89a55910-098b-4311-bd22-e5805dd04273&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20promenama%20na%20kapitalu&hash=E96F32E9D4FAC8523004FEE915BD1B7D7E975466#
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

193194
4036 4054

 

193194


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 4073 4091

б) потражни салдо рачуна 4056 4074 4092 13854

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 4077 4095

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б)

≥ 0
4060 4078 4096

13854

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 4079 4097

б) промет на потражној страни рачуна 4062 4080 4098 2896

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 

(3а + 4а - 4б) ≥ 0
4063 4081 4099

б) потражни салдо рачуна 

(3б - 4а + 4б) ≥ 0
4064 4082 4100

16750

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 4085 4103

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б)

≥ 0
4068 4086 4104

16750

193194


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 289

б) промет на потражној страни рачуна 4070 4088 4106 1322

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

17783

 

193194


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

193194


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

 

13854


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

16750
2896
13854


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 207048 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 207048 4246

б) кориговани потражни салдо рачуна

(1б - 2а + 2б) ≥ 0
4222

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4223 4238

2896 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 209944 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 209944 4250

б) кориговани потражни салдо рачуна

(5б - 6а + 6б) ≥ 0
4230

17783
1322
289
16750
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08067546 Шифра делатности 3600 ПИБ 101424687

Назив JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADITELJ, SRBOBRAN

Седиште Србобран , Доситеја Обрадовића 2

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Позиција АОП

Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

3001 254259 279106
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)

1. Продаја и примљени аванси 3002 238741 244731

2. Примљене камате из пословних активности 3003 2834 2613

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 12684 31762

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 224707 227554

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 165557 173668

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 52574 48142

3. Плаћене камате 3008 96 162

4. Порез на добитак 3009 152 62

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 6328 5520

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 29552 51552

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

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

3013 10 50
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 10 50

5. Примљене дивиденде 3018

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 50028 27574

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и

биолошких средстава
3021

50028 27574

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022 0

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

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирањa (II-I) 3024 50018 27524

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=89a55910-098b-4311-bd22-e5805dd04273&hash=E96F32E9D4FAC8523004FEE915BD1B7D7E975466
47399
25804
24406
47399
21595
22993
256163
275864
279156
254269
1035
1129
1035
1129
1035
1129
0
0
27524
50018
62
152
162
96
48142
52574
173668
165557
227554
224707
31762
12684
2613
2834
244731
238741
279106
254259
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=89a55910-098b-4311-bd22-e5805dd04273&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20tokovima%20gotovine&hash=E96F32E9D4FAC8523004FEE915BD1B7D7E975466#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/
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1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 

Јавно комунално предузеће Градитељ Србобран (у даљем тексту Друштво) основано је као 
јавно предузеће Решењем општине Србобран број 01-8617/65 од 22. новембра 1965. 
године. Извршено је усклађивање са Законом о предузећима на основу Одлуке оснивача 
број 012-1/97-I и на основу измена и допуна исте одлуке број 012-2/98-I и регистровано код 
Трговинског суда у Новом Саду под бројем Фи 1894/98 (регистарски уложак број 1-3360).  
 
ЈКП Градитељ Србобран се бави комуналном делатношћу и другим регистрованим 
делатностима дефинисаним Оснивачким актом предузећа. Предузеће је уписано у 
Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регисте по решењу број БД 
23757/2005 од 20. јуна 2005. године. 
  
Матични број Друштва је 08067546 а порески идентификациони број је 101424687. 
 
Седиште предузећа је у Србобрану, Доситеја Обрадовића бр.2.  
 
Органи Друштва су: директор и надзорни одбор. 
 
 

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 
  

Приложени финансијски извештаји Друштва за 2016. годину су састављени у складу са 
важећим рачуноводственим прописима у Републици Србији заснованим на Закону о 
рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 62/2013).  
 
 Друштво приликом састављања финансијских извештаја за 2014., 2015. и 2016. годину 
примењује Међународни стандард финансијског извештавања (МСФИ за МСП) за мале и 
средње ентитете.  
 
Финансијски извештаји су приказани у форми прописаној Правилником о садржини и 
форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике 
("Сл. гласник РС", бр. 95/2014 i 144/2014).  
 
Приложени финансијски извештаји су усаглашени са свим захтевима МСФИ за МСП и 
сматрају се првим финансијским извештајима састављеним и приказаним у складу са 
МСФИ за МСП. 
 
Друштво је у састављању приложених финансијских извештаја применило 
рачуноводствене политике обелодањене у даљем тексту у Напомени 3, које су засноване 
на важећим рачуноводственим и пореским прописима Републике Србије.  

2.1. Извештајна валута  

Финансијски извештаји Друштва исказани су у хиљадама динара (РСД). Динар представља 
званичну извештајну валуту у Републици Србији и функционалну валуту Друштва. 
 
Пословне промене у страној валути прерачунате су у динаре по средњем курсу НБС, који је 
важио на дан пословне промене. Позитивне и негативне разлике настале по основу 
извршених плаћања и наплата на дан биланса стања усказане су у билансу успеха 
Друштва, као приходи односно расходи по основу курсних разлика или ефеката валутне 
клаузуле у оквиру позиција финансијских прихода односно расхода. 
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2.2. Примена претпоставке сталности пословања  

Финансијски извештаји Друштва су састављени под претпоставком сталности пословања. 
 
 
 

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 
  
Основне рачуноводствене политике примењене за састављање ових финансијских 
извештаја наведене су у даљем тексту. Ове политике су конзистентно примењене у 
упоредним ФИ.      

3.1. Нематеријална имовина  

Почетно се мери по својој набавној вредности, односно цени коштања умањеној за 
акумулирану амортизацију и евентуалне акумулиране губитке по основу обезвређења, на 
начин прописан у Одељку 18 Нематеријална имовина осим гудвила и Одељку 19 Пословне 
комбинације и гудвил. 
 
Амортизација нематеријалне имовине врши се путем пропорционалног метода, и то 
применом стопе, утврђене на основу процењеног корисног века трајања, на основицу коју 
чини набавна вредност умањена за резидуалну вредност. Ако није могућа поуздана 
процена корисног века трајања нематеријалне имовине, она се амортизује у периоду од 10 
година. 
  
Преиспитивање усвојеног метода амортизације, као и корисног века трајања врши се 
непосредно пре састављања финансијских извештаја уколико постоје наговештаји да је 
дошло до значајне промене у односу на претходни период. 

3.2. Некретнине, постројења и опрема  

Признавање некретнина, постројења и опреме се врши уколико постоји вероватноћа 
прилива будућих економских користи у периоду дужем од годину дана и уколико је његова 
набавна вредност/цена коштања (која може поуздано да се измери) у моменту 
стицања/изградње, већа од 5.000 динара. 
 
Почетно вредновање – када су некретнине, постројења и опрема прибављени: 

• куповином – почетно признавање се врши у висини набавне цене, попусти и рабати 
исказани у фактури умањују фактурну цену увећану за зависне трошкове набавке; 

• сопственом производњом – почетно се признају у висини цене коштања, а када је цена 
коштања већа од нето продајне цене, признавање се врши по нето продајној цени; ако се 
плаћање одлаже дуже од уобичајених услова кредитирања, набавна вредност представља 
садашњу вредност свих будућих плаћања; 

• разменом – почетно вредновање се врши по фер вредности примљеног средства, а ако 
она не може да се утврди, вредновање се врши у висини књиговодствене вредности 
средства датог у размену; 
 
Након почетног признавања ставке некретнина се вреднују по набавној вредности 
умањеној за целокупну акумулирану амортизацију и целокупне акумулиране губитке због 
умањења вредности. 
  
Накнадни издаци које не испуњавају критеријуме дефинисане параграфом 17.10 МСФИ за 
МСП, односно који служе свакодневном или редовном сервисирању и одржавању 
некретнина, постројења и опреме, не улазе у вредност некретнина, постројења и опреме, 
већ се исказују на терет расхода периода у којем су настали. 
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Амортизација се обрачунава применом пропорционалне методе за средства која се 
користе на уобичајен начин и уобичајеном динамиком 
 
Обрачун амортизације почиње првог дана наредног месеца у односу на месец када је 
средство стављено у употребу, односно од када је основно средство постало расположиво 
за коришћење. Обрачун амортизације престаје даном када је средство расходовано или на 
било који начин отуђено, када оно престане да се признаје односно када је већ у 
потпуности отписано (иако је средство и даље у употреби). 
 
Стопе амортизације за групе некретнина, постројења и опреме су: 
 

 Стопе 
амортизације (%) 

1.  НЕКРЕТНИНЕ (ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ)  
 

Грађевински објекти   2 - 2,5% 
Бунари 

 
 5 - 10% 

2.  ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА  
 

  

•Путничка моторна возила, канцеларијски намештај, погонски 
инвентар, опрема за производњу и дистрибуцију 
воде, гаса, топлотне енергије 

5 - 20% 

 •Комунална возила, радне машине на моторни погон,     
прикључне машине, фискалне касе, покретна опрема за  
производњу електричне енергије, алат и инвентар 

        10 - 20% 

 •Рачунараска, телекомуникациона и телефонска опрема и 
софтвери, нематеријална улагања, покретна опрема која 
користи електричну енергију и остало 

   20 - 33,3% 

Алат и инвентар евидентирају се у оквиру основних средстава уколико се користе у дужем 
периоду од годину дана. Алат и инвентар се калкулативно отписује по стопи од 15%. 

3.3. Инвестиционе некретнине   

Инвестиционе некретнине иницијално се признају по набавној вредности која подразумева 
набавну цену увећану за све зависне трошкове набавке и умањену за било какве 
трговинске попусте и рабате. 
 
Након почетног признавања, инвестиционе некретнине чија се фер вредност може 
поуздано одмерити без прекомерних трошкова и напора, одмеравају се по фер вредности 
која се провера на сваки датум извештавања. Усклађивање књиговодствене и фер 
вредности врши се преко прихода, односно расхода периода. 
  
Уколико се фер вредност инвестиционих некретнина не може утврдити без прекомерних 
трошкова и напора, инвестиционе некретнине се вреднују по набавној вредност умањеној 
за износ акумулиране амортизације и износ умањења вредности поводом обезвређења.  
Обрачун амортизације инвестиционих некретнина чија се фер вредност не може поуздано 
измерити без прекомерних трошкова, врши се коришћењем пропорционалног метода уз 
примену стопе од 2,5%. 
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3.4. Залихе  

Залихе се у моменту прибављања вреднују у висини нижој од следећих двеју вредности: 
трошкова прибављања залиха или процењене продајне цене умањене за трошкове 
довршења и продаје  
 
За залихе робе и материјала трошкови прибављања подразумевају: фактурну вредности и 
директне зависне трошкове набавке, а трговачки попусти, рабати и сличне ставке умањују 
фактурну вредност. 

Обрачун излаза (утрошка) залиха материјала и резервних делова врши се по методи 
просечне пондерисане цене. У току обрачунског периода залихе материјала и резервних 
делова евидентирају се по набавним ценама.  

Обрачун излаза (утрошка) залиха робе врши се по методи просечне пондерисане цене. У 
току обрачунског периода залихе робе евидентирају се по набавним ценама. Обрачун 
остварене разлике у цени робе која се у току обрачунског периода евидентира по продајној 
цени врши се на крају сваке извештајне године на нивоу свих залиха робе. 

Ситан инвентар се отписује у целости приликом стављања у употребу. 

Процену степена и износа обезвређења залиха материјала, резервних делова, ситног 
инвентара и робе врши пописна комисија коју образује директор Друштва. 

3.5. Учешће у капиталу других правних лица  

Улагања у зависна правна лица (која обезбеђују контролу, односно преко 50% 
управљачких права) и придружена правна лица (која обезбеђују од 20-50% управљачких 
права) обухватају се методом набавне вредности, што подразумева да се ова улагања 
исказују по трошку прибављања без могућности промене њихове вредности поводом 
остварених резултата у зависном односно придруженом правном лицу, поводом промене 
ревалоризационих резерви у правном лицу у које је вршено улагање или поводом неког 
другог основа. 
 
Улагања у зависна и придружена правна лица се умањује за умањење вредности 
идентификовано и утврђено у обрачунском периоду. 
 
Улагања у остала правна лица (која обезбеђују мање од 20% управљачких права) вреднују 
се по њиховој фер вредности, ако се ради о акцијама којима се јавно тргује, односно ако се 
може проценом утврдити њихова фер вредност, а ако учешћа нису расположива на 
тржишту нити се проценом може утврдити њихова фер вредност, вреднују се по набавној 
вредности умањеној за евентуално обезвређење. Усклађивање књиговодствене и фер 
вредности учешћа у осталим правним лицима врши се кроз приходе, односно расходе 
периода. 

3.6. Потраживања 

Краткорочна потраживања обухватају потраживања по основу продаје, потраживања из 
специфичних послова и друга потраживања. 

Краткорочна потраживања од купаца одмеравају се по вредности наведеној у документу на 
основу кога су потраживања настала. Ако је вредност у документу на основу кога је 
потраживање настало исказана у страној валути врши се прерачунавање у складу са 
одељком 30 МСФИ за МСП. За потраживања и обавезе исказане у страној валути утврђују 
се курсне разлике на датум састављања финансијских извештаја и признају се као приход 
или расход периода. 
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На дан сваког биланса стања врши се процена објективних доказа о вредности средстава 
или групе средстава. Ова процена се врши анализом очекиваних нето прилива готовине. 
Процена могућности наплате односно обезвређења врши се за свако материјално значајно 
средство појединачно и за групу сличних финансијских средстава на бази портфеља. Када 
постоји индиција да предузеће неће бити у стању да наплати доспеле износе према  
уговореним условима, потраживања или улагања која се држе до доспећа, настаје губитак 
услед обезвређења.  

Исказани износ потраживања се умањује до процењене вредности која може да се 
поврати. Ово може да се врши директно или путем исправке вредности потраживања. 
Уколико се у наредном периоду износ губитка због обезвређења смањи, врши се укидање 
губитка корекцијом рачуна исправке вредности и признавањем прихода. Директан отпис 
потраживања од купаца на терет расхода периода врши се уколико је ненаплативост 
извесна и документована. 

Одлуку о директном и индиректном отпису потраживања од купаца на предлог комисије за 
попис потраживања и краткорочних пласмана доноси Надзорни одбор Друштва. 

3.6. Обавезе 

Обевезе се признају на датум биланса стања када је вероватно да ће одлив средстава која 
садрже економске користи бити резултат измирења садашње обавезе и да износ по коме 
ће уследити одлив средстава поуздано може да се измери. 

Финансијске обавезе се почетно одмеравају у висини њихове набавне цене (вредност 
трансакције укључујући и трошкове трансакције, осим код финансијске обавезе која се 
одмерава по фер вредности кроз добитак или губитак). Након почетног признавања 
краткорочне обавезе се одмеравају по недисконтованом износу готовине или друге 
накнаде за коју се очекује да ће бити плаћена за измиривање обавеза. 

Дугорочне обавезе одмеравају се по амортизованој вредности уз примену метода 
ефективне камате. 

Финансијска обавеза престаје да се признаје само онда када је угашена, односно када је 
измирена, отказана или је истекла. Износ отписане обавезе признаје се као приход. 

Део дугорочних обавеза које доспева за плаћање у периоду од годину дана, од дана 
састављања финансијских извештаја, исказује се као краткорочна обавеза. 

3.7. Резервисања  

Резервисање се признаје уколико: 

• правно лице има обавезу која је резултат прошлих догађаја, 

• постоји извесност одлива ресурса који ће уследити поводом измирења обавезе и  

• износ обевезе се поуздано може проценити 

Одмеравање резервисања се врши у висини најбоље процене издатака који ће бити 
потребни за измиривање садашње обавезе на датум биланса стања. Извршена 
резервисања се преиспитују на датум сваког биланса стања и када постоји потреба 
усклађују се са најбољом садашњом проценом. Резервисање се искључиво користи за 
намене за које је било признато. У случају да извесност будућих одлива у вези са 
резервисањем престане да постоји, резервисање се укида у корист прихода. 

Резервисања за судске спорове врши се на основу извештаја правне службе или правног 
заступника за сваки појединачни спор. Друштво врши резервисања за судске спорове у 
свим оним случајевима када постоји извесност одлива ресурса по основу измирења 
обавезе, а на основу процене правних заступника. 
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За резервисања по основу примања запослених Друштво процењује материјалну 
значајност сваког резервисања. Ако се утврди да је број јубиларних награда и отпремнина 
по годинама које се исплаћују запосленима релативно равномерно распоређен, не врши се 
резервисање по том основу. Резервисање за отпремнине запосленима за технолошки 
вишак врши се на основу унапред дефинисаног Плана и програма отпуштања.     

Одлуку о појединачном резервисању доноси надзорни одбор Друштва. 

Потенцијалне обавезе се не обелодањују у билансу стања, као ни потенцијална имовина, 
већ се само о њима даје информација у напоменама уз финансијске извештаје. 

3.8. Порез на добит  

Обавеза за порез на добит рачуноводствено се евидентира као збир текућег и одложеног 
пореза. 

Текући порез је износ обрачунатог пореза на добит за плаћање које је утврђен у пореској 
пријави за порез на добит, у складу са пореским прописима, применом стопе од 15% на 
пореску основицу исказану у пореском билансу. Износ текућег пореза који није плаћен 
признаје се као обавеза текуће године. Више плаћен износ пореза за текући и претходне 
периода од износа доспелог за плаћање признаје се као средство. 
Одложени порез на добит се обрачунава за све привремене разлике између пореске 
основе имовине и обавеза и њихове књиговодствене вредности. Важеће пореске стопе на 
дан извештавања користе се за обрачун износа одложеног пореза.  
Одложене пореске обавезе признају се за све опорезиве привремене разлике. Одложена 
пореска средства признају се за одбитне привремене разлике и за ефекте пренетог губитка 
и неискоришћених пореских кредита из претходног периода до нивоа до којег је вероватно 
да ће постојати будући опорезиви добици на терет којих се одложена пореска средства 
могу искористити. Одложени порези признају се као приходи и расходи и укључени су у 
нето резултат извештајног периода. 

3.9. Државна давања  

Друштво признаје државна давања на следећи начин: 
  

• давања која не намећу услове у вези са одређеним будућим резултатима 
признају се као приход приликом признавања потраживања по основу 
државних давања  

• давања која намећу услове у вези са одређеним будућим резултатима признају 
се као приход само када се испуне услови у вези са резултатима; до испуњења  
услова таква давања се признају као одложени приход  

• давања добијена пре испуњења критеријума признају се као обавеза  

Државна давања одмеравају се по фер вредности добијеног или потраживаног средства.  

3.10. Расходи и приходи  

Расходи. Расходи обухватају расходе настале у току редовних активности правног лица 

(трошкови продаје, зарада, амортизација и други пословни расходи) и губитке. 

Губици представљају друге ставке које задовољавају дефиницију расхода и могу, али не 
морају, настати у току редовних активности. 

Губици представљају умањења економских користи и као такви нису по својој природи 
различити од расхода. Они се обично приказују на нето основи без одговарајућих прихода. 



 7

Губици обухватају губитке од продаје и расходовања имовине, мањкове, расходе по основу 
директних отписа потраживања, по основу обезвређења имовине и друге непоменуте 
расходе. 

Расходи се признају у обрачунском периоду на који се односе и истовремено утичу на 
смањење средстава и повећање обавеза. 

Признати расходи директно се повезују са признатим приходима у пословном резултату 
обрачунског периода. Приликом признавања расхода треба да се поштују следећи 
критеријуми: 

• расходи имају за последицу смањење средстава или повећање обавеза 

• расходи подразумевају директну повезаност између насталих трошкова и појединих 
ставки прихода 

• када се очекује остварење прихода у више наредних обрачунских периода, признавање 
расхода се врши сукцесивно, поступком разумне алокације на обрачунске периоде 

• расход се признаје у обрачунском периоду у коме је настала обавеза, када нема услова 
да се истовремено изврши признавање позиције имовине 

 

Приходи. Приходи обухватају приливе економских користи од уобичајених активности 

правног лица (продаје робе, производа и услуга, активирање учинака, субвенције, дотације, 
повраћај дажбина) и добитак (по основу продаје имовине и ревалоризације сталне 
имовине, вишкови и нереализовани добици). 

Приходи се признају по фер вредности примљене накнаде или потраживања. Приходи се 
признају ако се истовремено повећа вредност средстава или се смањи вредност обавезе. 

Приход укључује бруто приливе примљених економских користи, односно приливе користи 
чије се примање очекује. Износи који су наплаћени или се потражују за рачун трећих лица 
не признају се као приход. 

Приход од продаје се евидентира након испоруке производа или пружања услуга купцима, 
у складу са уговореним условима продаје. Одобрени попусти и количински рабати, 
садржани у фактури се не признају као приход. Накнадно одобрени попусти у цени признају 
се као расход. 

Унапред примљени аванси не признају се као приход, већ као обавеза. 

Камата и приход од дивиденде признају се на обрачунској основи. 

 
 
 
 
 
4. НАКНАДНО УСТАНОВЉЕНЕ ГРЕШКЕ 
 
Грешке из претходног периода су пропусти и погрешна исказивања у финансијским 
извештајима ентитета за један или више периода, који настају услед некоришћења или 
погрешног коришћења информација које: 

• су биле доступне када су финансијски извештаји за те периоде били одобрени за 
објављивање и 

• за које би било разумно очекивати да су могле бити прибављене или узете у обзир при 
састављању и презентацији тих финансијских извештаја 
             
Грешке из претходног периода могу имати карактер материјално значајне или материјално 
безначајне грешке. 
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Корекција материјално безначајних грешака из ранијег переиода врши се преко 
одговарајућих позиција текућег периода.  
 
Праг материјалне значајности дефинисан је на нивоу од 3% пословних прихода 
обрачунског периода (пословне године) на који се грешка односи. У случају утврђивања 
материјално значајних грешака корекција се врши ретроактивно, корекцијом упоредних 
информација за претходне периоде за најранији датум за који је то изводљиво, као да 
грешке није ни било. У случају када је утврђено постојање више грешака из неког ранијег 
периода, утврђивање износа материјалности врши се узимајући у обзир кумулативни 
износ, тј. збир свих грешака. 
 

 
5. КЉУЧНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ И ПРОСУЂИВАЊА 
 

Рачуноводствене процене и просуђивања се континуирано вреднују и заснивају на 
историјском искуству и другим факторима, укључујући очекивања будућих догађаја за које 
се верује да ће у датим околностима бити разумна.  

5.1. Кључне рачуноводствене процене и претпоставке  

Предузеће прави процене и претпоставке које се односе на будућност и оне ће, по 
дефиницији, ретко бити једнаке оствареним резултатима. Приликом састављања 
финансијских извештаја Руководство користи следеће процене: 

Резервисања по основу отпремнина и јубиларних награда 

Резервисања за трошкови накнада запосленима након одласка у пензију и трошкови 
запосленима по основу исплате јубиларних награда процењују се на основу материјалне 
значајности износа. Ако се утврди да је број јубиларних награда и отпремнина по годинама 
које се исплаћују запосленима релативно равномерно распоређен, не врши се 
резервисање по том основу.  

Резервисања по основу судсих спорова 

Предузеће је укључено у неколико судских спорова која проистичу из његовог свакодневног 
пословања. Ангажовани правни заступници и/или правна служба Друштва процењују 
вероватноћу негативних исхода, као и износе вероватних или разумних процена губитака. 
Питања која су или потенцијалне обавезе или не задовољавају критеријуме за 
резервисање се обелодањују, осим ако је вероватноћа одлива ресурса који садрже 
економске користи веома мала.  

 

Одложена пореска средства 

Одложена пореска средства признају се за све неискоришћене пореске кредите и пренете 
пореске губитке до мере до које је извесно да је ниво очекиваних будућих опорезивих 
добитака довољан да се одложена пореска средства могу искористити. Уколико је то 
могуће, процена Руководства је неопходна да би се утврдио износ одложених пореских 
средстава која се могу признати, на основу периода настанка и висине будућих опорезивих 
добитака и стратегије планирања пореске политике. 

 
Исправка вредности потраживања 
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Исправка вредности потраживања врши се на основу процене руководства засноване на 
старосној анализи потраживања од купаца, историјским отписима, кредитној способности 
купаца и претпоставци о будућем понашању купаца и очекиваној будућој наплати. Промене 
у условима пословања, делатности или околностима вазаним за одређене купце могу да 
имају за последицу корекцију исправке вредности сумњивих и спорних потраживања 
обелодањену у приложеним финансијским извештајима. 
 
 

6. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 
                          у хиљадама РСД 

 Нематеријална 
улагања 

НПО у припреми  Укупно 

 
НАБАВНА ВРЕДНОСТ 

   

1. јануара 2015. године 682 0 682 

Набавке 0 36 36 

Пренос (активирање) 36 (36) 0 

 
Отуђења и расходовања 

 
0 

 
0 

 
0 

Стање на дан 31.12.2015.године  
718 

 
0 

 
718 

    

Набавке 0 84 84 

Пренос (активирање) 84   (84) 0 

Отуђења и расходовања 0 0 0 

Стање на дан 31.12.2016.године 802 0 7802 

    

 
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ 

   

1. јануара 2015. године 146 0 146 

Амортизација  137 0 137 

Отуђења и расходовања 0 0 0 

Стање на дан 31.12.2015.године  
283 

 
0 

 
283 

    

Амортизација  159 0 159 

Отуђења и расходовања  0 0 0 

Стање на дан 31.12.2016.године 442 
 

0 442 
 

    

НЕОТПИСАНА ВРЕДНОСТ:     

- 31. децембра 2016. године  360 0 360 

      

- 31. децембра 2015. године  435 0 435 

    

У току 2016. године извршено је улагање у програм за комуналну евиденцију у циљу 
испуњења захтева у погледу садржине рачуна у складу са законским прописима, по питању 
новог начин обрачуна даљинско грејање и могућност  репрограма за дуговања .  
 

 
 
7. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 

     у хиљадама РСД 

   Грађевински 
објекти   

 
 

Постројења и 
опрема  

 
 
Инвестиционе 

некретнине  
 
 

НПО у 
припреми  

 
 

Улагање у 
туђе НПО  

 
 

Аванси    
 

Укупно  

НАБАВНА 
ВРЕДНОСТ  

    
 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
   

Стање на дан 
01.01. 2015. 
године 

 

460.201  

 
 

 

66.628  

 
 

 

13.160  

 
 

 

9.927  

 
 

 

224  

 
 

 

138  

 
 

 

549.278  

Набавке  0   0   0   26.984   0   415   27.399  
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Пренос  11.307   
 

12.013   
 

0   
 

(22.777)   
 

0   
 

(553)   
 

0  

Отуђења и 
расходовања  

 
(2.597)  

 
 

 
(8.290)  

 
 

 
0  

 
 

 
0  

 
 

 
0  

 
 

   
 

 
 

(10.887)  

Стање на дан 
31.12. 2015. 
године  

 

468.921  

 
 

 

69.351  

 
 

 

13.160  

 
 

 

14.134  

 
 

 

224  

 
 

 

0  

 
 

 

565.790  

Набавке  0   
 

930   
 

0   
 

48.865  
 

0   
 
      1.354   

 
51.149  

Пренос  22.598   
 

28.314   
 

0   
 

   (49.832)   
 

0   
 

(1.080)   
 

0  

Отуђења и 
расходовања 

 
   

 
 

 
(1.226)  

 
 

 
0  

 
 

 
0  

 
 

 
0  

 
 

   
 

 
(1.226)  

Стање на дан 
31.12. 2016. 
године 

 

491.519  

 
 

 

97.369  

 
 

 

13.160  

 
 

 

13.167  

 
 

 

224  

 
 

 

274  

 
 

 

615.713  

ИСПРАВКА 
ВРЕДНОСТИ  

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

  

Стање на дан 
01.01. 2015. 
године  

 

368.751  

 
 

 

49.926  

 
 

 

2.668  

 
 

 

0  

 
 

 

28  

 
 

 

0  

 
 

 

421.372  

Амортизација  
10.821  

 
 

 
4.356  

 
 

 
329  

 
 

 
0  

 
 

 
6  

 
 

 
0  

 
 

 
15.512  

Отуђења и 
расходовања  

 
(1.089)  

 
 

 
(8.290)  

 
 

 
0  

 
 

 
0  

 
 

 
0  

 
 

 
0  

 
 

 
(9.379)  

Стање на дан 
31.12. 2015. 
године 

 

378.485  

 
 

 

45.992  

 
 

 

2.997  

 
 

 

0  

 
 

 

34  

 
 

 

0  

 
 

 

427.506  

Амортизација  
  

 
               11.214  

 
 

 
6.201  

 
 

 
329  

 
 

 
0  

 
 

 
5  

 
 

 
0  

 
 

 
17.749  

Отуђења и 
расходовања  

 
 

  

 
 

 
(1.226)  

 
 

 
0  

 
 

 
0  

 
 

 
0  

 
 

 
0  

 
 

 
(1.226)  

Стање на дан 
31.12. 2015. 
године 

 

389.697  

 
 

 

450.967  

 
 

 

3.326  

 
 

 

0  

 
 

 

39  

 
 

 

0  

 
 

 

444.029  

НЕОТПИСАНА 
ВРЕДНОСТ:  

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

  

- 31.децембра 
2015. године  

101.822   
 

46.402   
 

9.834   
 

13.167   
 

185   
 

274   
 

171.684  

- 31.децембра 
2014. године  

90.438   
 

23.359   
 

10.163   
 

14.134   
 

190   
 

0   
 

138.284  

Кредит код Интеса банка а.д. Београд за набавку камиона ауто смећара марке ФАП 
осигуран је уписом залоге над предметом набавке 17.11.2010. године. Садашња вредност 
камиона на дан 31. децембра 2016. године износила је РСД 827 хиљада (2015: РСД  2,247 
хиљада).  
 
На основу Споразума о реализацији пројекта модернизације система даљинског грејања у 
општини Србобран са могућношћу коришћења алтернативних извора топлоте а сагласно 
Меморандуму о разумевању између општине Србобран и Чешке развојне агенције 
утрошено је РСД 6.996 хиљада у циљу извођења радова у оквиру друге фазе 
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реконструкције топловода. Нето вредност активираних средстава износи РСД 5.203 
хиљада. 
 
Оснивач је финансирао реализицију радова на водоводној, канализационој и топловодној 
мрежи на Тргу републике у Србобрану. Нето вредност инвестиције износи РСД 2.885 
хиљада. 
 
У оквиру пројекта изградње постројења за пречишћавање воде у Надаљу извршено је 
улагање у  износу од РСД 25.886 хиљада. Средства за реализацију инвестиције 
обезбедила је општина Србобран и Покрајински секретаријат за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство Аутономне покрајине Војводине. 
Грађевински објекти налазе се у јавној својини оснивача – општине Србобран. Друштву су 
поверени на коришћење Одлуком о оснивању.  
 

8. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 
 

Учешће у капиталу осталих правних лица односи се на:  
у хиљадама РСД 

Назив и седиште     2016.     Учешће %  

Футура плус Београд      27       

               

Стање на дан 31. децембра      27      0,00113 

 
Планом реорганизације друштва Футура плус из Београда повериоцима је понуђена 
конверзија потраживања у капитал. Неоспорено потраживање Друштво износи РСД 27 
хиљада. На привременом рачуну финансијских инструмената у Централном регистру 
налази се укњижено 271 акција Друштва. 
Акцијама се не тргује на берзи и на датум биланса стања не постоји информација о 
тржишној вредности удела те је Друштво конвертовало вредност неоспореног 
потраживања у пласмане. 
 

9. ЗАЛИХЕ 
 у хиљадама РСД 

      2016.    2015. 

Материјал     3.170   2.636 

Резервни делови     38   38 

Алат и инвентар    4.247   4.211 

Роба     1.831   1.897 

Плаћени аванси за залихе и услуге     292   96 

Минус: Исправка вредности     (4.162)   (4.110) 

           

Стање на дан 31. децембра     5.416  4.768 

По годишњем попису, извршен је отпис ситног  инвентара и заштитне опреме у употреби у 
укупном износу од РСД 952 хиљаде путем исправке вредности. 
 

 10. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ  
у хиљадама РСД  

      2016.    2015. 

Купци правна лица и предузетници  33.395  35.549 

Купци физичка лица     68.032    62.317 

Минус: исправка вредности     (20.271)    (18.732) 



 12

          

Стање на дан 31. децембра     81.156    79.134 

 
Потраживања по основу продаје исказана су у износу од РСД 33,395 хиљада (правна лица 
и предузетници). Није усаглашено 28,20% од укупних потраживања по основу продаје 
правним лицима и предузетницима.  
Корекције вредности потраживања по основу продаје физичким лицима извршене су путем 
исправке вредности по годишњем попису и одлукама органа управљања.  
Вредност сумњивих и спорних потраживања од физичких лица износи РСД 10.255 хиљада, 
док су сумњива и спорна потраживања од правних лица и предузетника исказана у износу 
од РСД 10.016 хиљада. 
Промене на рачуну исправке вредности потраживања су:  

у хиљадама РСД  

     2016.    2015. 

Стање на дан 1. јануара    18.732   17.899  

Додатна исправка вредности    7.366   7.641 

Директан отпис претходно исправљених потраживања    287  176 

Наплаћена исправљена потраживања    5.540   6.632 

          

Стање на дан 31. децембра   20.271   18.732 

 

11. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА   
 у хиљадама РСД  

      2016.    2015.  

Остала потраживања из специфичних послова       102      102 

             

Стање на дан 31. децембра      102      102 

 

12. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 
 у хиљадама РСД  

     2016.   2015. 

Потраживања за камату   0   0 

Потраживања од запослених    197     59 

Потраживања од државних органа и организација    84   759 

Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса  187  129 

Потраживања по основу накнада штете  133  0 

Остала краткорочна потраживања  0  0 

          

Стање на дан 31. децембра    601   947 

13. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 
 у хиљадама РСД  

      2016.    2015. 

Остали краткорочни финансијски пласмани    0    0 

Краткорочни кредити и зајмови у земљи     18    18 

            

Стање на дан 31. децембра    18    18 

 

14. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 
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 у хиљадама РСД  

      2016.     2015. 

Текући (пословни) рачуни     25.755    47.339  

Благајна     49    60 

Девизни рачун     0    0  

            

Стање на дан 31. децембра    25.804    47.399 

  

15. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 

 
      2016.    2015. 

Унапред плаћени трошкови    1274    753 

Разграничени порез на додату вредност    1890    1.746 

           

Стање на дан 31. децембра    3.164    2.499  

  
16. КАПИТАЛ 

Основни капитал Друштва, исказан у пословним књигама на дан 31. децембра 2016. године 
у износу од РСД 193.194 хиљаде, обухвата државни капитал у износу од РСД 193.151 
хиљада и остали основни капитал у износу од РСД 43 хиљаде. 

Државни капитал представља капитал јавног предузећа кога је основала јединица локалне 
самоуправе – општина Србобран. Државни капитал обезбеђује се из јавних прихода и о 
његовом располагању одлучује Оснивач.  

Капитал није регистрован у Агенцији за привредне регистре нити је извршена његова 
процена у складу са Законом о јавним предузећима. Током 2013. године, Оснивач је 
извршио уплату новчаног капитала у износу од РСД 1 хиљаде и промена је уписана у АПР. 

Остали основни капитал на дан 31. децембра 2016. године у износу од РСД 43 хиљаде 
представља облик капитала који је пренет из вансполовних извора у пословне изворе и 
који није уписан код Агенције за привредне регистре. 

 

 

 

17. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 

(а) Резервисања за судске спорове  

у хиљадама РСД   

 Судски спорови 

Стање на дан 1. јануара 2015. године 4.386 

Додатна резервисања 5.788 

Искоришћено у току године 160 

Укидање неискоришћених износа 3.000 
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Стање на дан 31. децембра 2015. године 7.014 

Додатна резервисања 0 

Искоришћено у току године 1.479 

Укидање неискоришћених износа 2.020 
Стање на дан 31. децембра 2016. године 3.515 

 
Резервисања на датум биланса стања односе се на судске спорове које су против Друштва 
покренула физичка лица за накнаду нематеријалне и материјалне штете по основу 
одговорности из делатности у 2015. години. Износи су формирани на основу процене 
руководства у погледу издатака који ће настати да се такве обавезе измире и тада је 
целокупан износ био признат као трошак, која је урађена на основу трошковника адвоката. 
Спорови који су окончани у 2016. години су исплаћени, а разлика  је призната као приход 
од укидања резервисања.Остатак  резервисаних средстава  се односи на судске спорове 
који су у току. 

(б) Отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде 

Руководство предузећа је проценило да је број јубиларних награда и отпремнина по 
годинама које се исплаћују запосленима релативно равномеран и материјално безначајан 
те није извршено резервисање по том основу. Из тих разлога, руководство процењује да би 
трошкови ангажовања актуара били високи те да би користи од добијених информација 
односно прорачуна били далеко мањи од трошкова добијања тих информација. Друштво је 
теретило трошкове давања запосленима према стварно насталим трошковима у 2016. 
години. 

18. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ 
у хиљадама РСД    

     2016.    2015.  

Финансијски кредит од:            

- банака у земљи   0   2.006  

     

Укупно дугорочних кредита    0   2.006  

          

Део дугорочних кредита који доспева до једне године     904   1.116  

     

Дугорочни део дугорочних кредита    0   890  

 
Уговор о дугорочном кредиту Друштво је закључило дана 13. септембра 2010. године са 
Банка Интеса а.д. Београд. Кредит је одобрен за набавку камиона ауто смећара са роком 
отплате од 7 година и уз номиналну каматну стопу од 6,95% на годишњем нивоу. Средство 
обезбеђења кредита је предметни камиона марке ФАП (Уговор о залози покретних ствари 
дана 10.11.2010. године између даваоца и примаоца кредита). Агенција за привредне 
регистре и то Регистратор који води регистар заложног права донео је дана 17.11.2010. 
године Решење о упису заложног права са основним износом обезбеђења потраживања од 
ЕУР 52.252, максималним износом обезбеђеног потраживања од ЕУР 104.504 и даном 
доспелости потраживања 13.09.2017. године. 
 

19. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ  
                     у хиљадама РСД    

     2016.    2015.  

Кредит код Банка Интеса а.д. Београд          

Део дугорочних кредита који доспева до једне године   904   1.116 
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Стање на дан 31. децембра   904   1.116 

 

20. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ  
 
Примљени аванси на дан 31. децембар 2016. године износ РСД 63 хиљаде и највећим 
делом се односе на депозите закупаца пословног простора (31. децембар 2015. године 
РСД 62 хиљада).  

 
21. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА  

 у хиљадама РСД    

      2016.     2015.  

Обавезе према добављачима     34.115      21.393 

Остале обавезе из пословања     102    102 

     

Стање на дан 31. децембра    34.217    21.495 

Руководство Друштва сматра да исказана вредност обавеза из пословања одражава 
њихову фер вредност на дан биланса стања. Обавезе према добављачима измирују се у 
роковима предвиђеним Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансацијама ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012).  

 
22. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

у хиљадама РСД    

     2016.    2015. 

Обавезе по основу комисионе и консигнационе продаје  1.581  1.698 

Остале обавезе из специфичних послова  29  29 

Обавезе по основу камата и трошкова финансирања    5   12 

Зараде и накнаде зарада, бруто  0  0 

Обавезе према запосленима    0     0 

Обавезе према члановима надзорног одбора   0     0 

Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима   0     0 

          

Стање на дан 31. децембра    1.615   1.739 

 
23. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ  
  

      2016.    2015.  

Обавезе по основу пореза на додату вредност    1.542  1.678 

     

Стање на дан 31. децембра    1.542    1.678  

 
 
 
 
24. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ  И ДОПРИНОСЕ 
 
 

      2016.    2015.  
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Обавезе за остале пореза и доприносе    16  0 

     

Стање на дан 31. децембра    16  0 

 
 
25. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  
 

      2016.    2015. 

Одложени приходи и примљене донације    35.468    29.665 

Разграничени порез на додату вредност    15  10 

     

Стање на дан 31. децембра    35.483    29.675  

 
Одложени приходи и примљене донације се у највећем делу односе на пројекат  
изградње постројења за пречишћавање воде у Надаљу у износу од РСД 25.886 
хиљада и пројекта модернизације система даљинског грејања у општини Србобран 
са могућношћу коришћења алтернативних извора топлоте у износу од РСД 6.973 
хиљада 
 
26. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ  

у хиљадама РСД      

     2016.    2015.  

Приходи од продаје робе   93.902   107.583 

Приходи од продаје производа и услуга    118.832     113.383 

Приходи од премија, субвенција, дотација, донација  500  7.418 

Приходи од закупа  863  939 

Остали пословни приходи  285  148 

          

За годину    214.382   229.471 

 

27. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 
 у хиљадама РСД     

     2016.    2015.  

Приходи од активирања учинака   0   248 

          

За годину   0   248 

 
Приходи од активирања учинака се односе на приход водовода по основу обављених 
радова на Тргу републике у Србобрану. 
 

28. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 
 у хиљадама РСД     

     2016.    2014.  

Погребна опрема   3.698   3.290 

Природни гас  81.876  91.432 

          

За годину   85.574   94.722  
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29. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА  

 у хиљадама РСД     

     2016.    2015. 

Трошкови материјала   6.243     6.344 

          

За годину   6.243   6.344 

 
30. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 

 у хиљадама РСД     

     2016.    2015.  

Трошкови горива и енергије  31,672  39.284 

         

За годину   31.672   39.284 

 
31. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ  

у хиљадама РСД      

     2016.    2015.  

Трошкови зарада и накнада зарад (бруто)    38.819   37.449 

Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде на терет послодавца   7.066   6.815  

Трошкови накнада по уговору о делу    308   221 

Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима    4.255   1.853  

Трошкови накнада члановима надзорног одбора и закупа од физ.лица   342   380  

Остали лични расходи и накнаде   1.784   1.423  

За годину    52.574   48.141  

          

Број запослених    59   56  

  

32. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА  
 у хиљадама РСД     

     2016.    2015.  

Транспортне услуге    913   679 

Услуге одржавања    8.058   5.365 

Закупнине    29   369 

Трошкови осталих услуга    229   283 

         

За годину   9,229   6696 

 

33. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ  
у хиљадама РСД      

     2016.   2015.  

Трошкови амортизације нематеријалних улагања    159   137 

Трошкови амортизације некретнина, постројења и опреме    17.414   15.177 

Трошкови амортизације инвестиционих некретнина   329   329 
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Трошкови амортизације улагања на туђим НПО  5  6 

         

За годину   17.907   15.649 

 

34. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 
у хиљадама РСД      

      2016.    2015. 

Трошкови резервисања за судске спорове  0  5.788 

            

За годину    0    5.788 

 

35. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ  
 у хиљадама РСД     

     2016.    2015. 

Трошкови лиценци   7   102 

Трошкови ревизије    120   240 

Трошкови интелектуалних услуга  942  879 

Трошкови ангажовања адвоката  1,116  382 

Трошкови бактериолошких прегледа воде  1.276  1.476 

Трошкови обавезних здравствених прегледа запослених  121  169 

Трошкови осталих непроизводних услуга  3.957  4.224 

Трошкови репрезентације  116  95 

Трошкови премије осигурања    1.485   1.391 

Трошкови платног промета   340   295 

Трошкови чланарина    134   137 

Трошкови пореза и доприноса   1.713   1.652 

Трошкови по основу привременог умањења основице  3.249  3.255 

Остали нематеријални трошкови  2.321  1.413 

         

За годину    16.897   15.710 

 
Трошкови осталих непроизводних услуга највећим делом односе се на ангажовање 
подизвођача на пословима обављања општих комуналних услуга од јавног интереса који 
се финансирају из буџета Оснивача (зеленило, зимска служба...). 
Остали нематеријални трошкови се највећим делом односе на судске и административне 
таксе, предујмљене трошкове приватним извршитељима, трошкове дистрибуције рачуна и 
обавештења. 

 

36. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ  
у хиљадама РСД      

     2016.    2015. 

Приходи камата    5.497   5.147 

Позитивне курсне разлике и ефекти валутне клаузуле    8   2 

Остали финансијски приходи     0   79 

     

За годину    5.505   5.228 
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Приходи камата односе се на камате на депозите код пословних банака и обрачунате 
камате из дужничко-поверилачких односа. 

 

 
37. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ  

 у хиљадама РСД     

     2016.    2015. 

Расходи камата    104   174 

Негативне курсне разлике и ефекти валутних клаузула   27   11 

Остали финансијски расходи  11  0 

         

За годину   142   185 

   
Остали финансијски расходи се односе на енергетски заштићене купце. 
 

38. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 
у хиљадама РСД      

      2016.    2015. 

Добици од продаје материјала и опреме    347    0 

Наплаћена отписана потраживања     5.236    6.632 

Приходи од смањења обавеза    1    38 

Приходи од укидања дугорочних резервисања     2.020    3.000 

Остали непоменути приходи     3.503    647 

За годину     11.107    10.317 

 
Остали непоменути приходи се односе већим делом на приходе од наплате од осигурања ( 
накнада штете за уједе паса,незгоде....) у износу од РСД 1.850 хиљада и приходи од 
усклађивања вредности у износу од РСД 1.234 хиљаде 
 

39. ОСТАЛИ РАСХОДИ 
у хиљадама РСД      

     2016.    2015. 

Расходи по основу директних отписа потраживања    261   244 

Расходи по основу индиректних отписа потраживања   7.459   7.684 

Накнаде штете трећим лицима    1.671   90 

Казне за привредне преступе и прекршаје   0   0 

Остали непоменути расходи   29   58 

Губици по основу расходовања основних средстава    1.509 

         

За годину    9.420   9.585 

 

 
40. ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ МАТЕРИЈАЛНО БЕЗНАЧАЈНИХ 
ГРЕШАКА 

у хиљадама РСД      

     2016.    2015. 

  81  42 
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За годину    81   42 

 
 
 
41. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 

у хиљадама РСД      

     2016.    2015. 

     

За годину    1.417   3.202 

 

42. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 
у хиљадама РСД      

     2016.    2015. 

Порески расход периода    95   306 

     

За годину    95   306 

а) Усаглашавање пореског расхода и рачуноводствене добити пре опорезивања  

Обрачунати порески расход се се разликује од теоријског износа који би се добио 
применом важеће пореске стопе од 15% на рачуноводствену добит пре опорезивања, као 
што следи: 
 

      2016.  

       

1.Добит пре опорезивања    1.417 

  - порез обрачунат по прописаној стопи 15%  213 

2.Усклађивање прихода   2.020 

3.Усклађивање расхода  2.715 

-расходи који се не признају за пореске сврхе     3.663 

-разлика амортизација за рачуноводствене и пореске сврхе  948 

4.Опорезива добит  2.112 

-коришћење пренетих пореских губитака из ранијих година   0 

5.Пореска основица (1-2+3-4)  2112 

6.Обрачунати порез –15%   317 

-коришћење пренетих пореских кредита из ранијих година   222 

7.Порески расход периода  95 

       

За годину      

Ефективна пореска стопа  (7/1)   6,7% 

 

а) Неискоришћени порески кредити 

Преглед неискоришћених пореских кредита и рокови до када могу да буду искоришћени: 

         у хиљадама РСД 



2016 2013.

oA reAHe Ao neT roAuHa 2.115

oA neT Ao AeceT roAHHa 2.376 4.715

43. [EB1,13H14 KYPCEBH

44. AOTAT?AJ14 HAKOH AAHA SuflAHCA CTAI$A

3Ha,iajHr Aorabajx Kojr cy Hacrynun[ HaKoH 31.12.2016. roA[He BesaHx cy 3a yroBop o AaBaEy
npocrop!4ja - o6jeKara !4 Mpexe Ha KopxuJnelbe JKI-1" Fpagrareru" Cp6oOpaH, 6poj 4634/16-ll
oA AaHa 28.12.2016. roAxHe, no KoMe je JKn"TpaAurerb"Cp6o6paH Ao6t4o oA OnuruHe
Cp6o6paH, Kao ocHHBar{a, o6jeKre x Mpexy Ha Kopruhelbe I y ry cBpxy cM,o y 2017. toAAHA

aHraxoBan14 aepn$rxoaaxy Kyhy 3a npoqeHy jaaxor xanrrana, na he ce cxoAHo roMe y roKy

2017 . toAu$e [3Bprx!rrr4 norpe6Ha Kbhxeba.
flo rcrora osou Yroaopy cMo !1cKrbl,1xrn[ ocHoBHa cpeAcrBa y speAHocrx oA PCE 9.834

x,lJbaAe ca AaHoM 01.01.2017. roAuHe, a Koja cy HaM 6xfla Aara Ha Kopuuhelbe, na oBuM

yroBopoM BpaheHa y noceA Onuirt4Hu Cp6o6paH.

0

Y Cp6o6paHy,

15.05.2017. roArHe 3aKoHcKr,r aacrynH6K

B.A.Axpefiopa
T)opI)e PaAerxh

Y PCA

20'16. 2015.

EYP 123,4723 121 ,6261

2l

3eaxtaqxr AeBr43Hx Kypc HapoAHe 6axxe Cp6r,rje, Kopxt]JheH 3a npepaqyH AeBx3Hxx no3[qnja Ha

4ax 31. geqem6pa 2015. roAxHe u 31. Aeqervr6pa 2016. roAxHe y gyxxquoxanxy Banyry (PCE)
je:

;24

I

I
I


		2017-06-06T08:03:37+0200
	ГОРДАНА ЈАПУНЏИЋ 2710958805122-2710958805122 0ba25e284cfdd69ba238b8204a336a1e9547a16c




