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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 20768274 Шифра делатности 3821 ПИБ 107174776


Назив JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE REGIONALNA DEPONIJA SREM-MAČVA ŠABAC


Седиште Шабац , Хајдук Вељкова бб


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 22795 27911 0


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


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


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 5.1 22636 27858 0


020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011


022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012


023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 22636 27858


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


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
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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 0 0 0


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


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


0034 159 53 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 159 53


056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 0041 0


288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042


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


0043 6544 8080 0


Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +
0049 + 0050) 0044 5.2 139 168 0


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


11 2. Недовршена производња и недовршене
услуге 0046


12 3. Готови производи 0047



27858

22636

0

27858

22636





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 139 168


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


0051 5.3 4794 5879 0


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 4794 5879


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 5.4 146 208


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 5.5 633 476


27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 5.6 431 327


28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 5.7 401 1022


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


0071 29339 35991 0


88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072



0

0

0

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 15539 16937


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


0402 5.8 50 50 0


300 1. Акцијски капитал 0403


301 2. Удели друштава с ограниченом
одговорношћу 0404


302 3. Улози 0405


303 4. Државни капитал 0406 50 50


304 5. Друштвени капитал 0407


305 6. Задружни удели 0408


306 7. Емисиона премија 0409


309 8. Остали основни капитал 0410


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 5.9 15489 16887 0


340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 10572 9870


341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 4917 7017


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 5.10 0 8287 0



53

159

0

53

159





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 0 0 0


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


402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431


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


0432 0 8287 0


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 5409


415 6. Дугорочни кредити и зајмови у
иностранству 0438


416 7. Обавезе по основу финансијског
лизинга 0439 2878


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 13800 10767 0


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


0443 5.10 8338 8229 0


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



0

5879

4794

168

139

0

168

139

0

8080

6544

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


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 8338 8229


430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И
КАУЦИЈЕ 0450 1 1


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


0451 5.11 5162 1472 0


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 5162 1472


436 6. Добављачи у иностранству 0457


439 7. Остале обавезе из пословања 0458


44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 5.12 266 1065


47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА
ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460 5.13


48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,
ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0461 5.14 33


49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА 0462


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 29339 35991


89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465


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)
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Broj: 310/16-II 


 
 


JAV�O KOMU�AL�O PREDUZEĆE 
 REGIO�AL�A DEPO�IJA SREM-MAČVA  


ŠABAC 
 
 
 


MIŠLJE�JE �EZAVIS�OG REVIZORA 
 
 
Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Javno komunalnog preduzeća Regionalna deponija 
Srem-Mačva Šabac (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. 
 
 
 
 
 
 


 
 







 


 


 
JAV�O KOMU�AL�O PREDUZEĆE 


 REGIO�AL�A DEPO�IJA SREM-MAČVA  
ŠABAC 


 
 


MIŠLJE�JE �EZAVIS�OG REVIZORA-nastavak 
 
 
 
Mišljenje  
 
Po našem mišljenju, finansijski izveštaji istinito i objektivno po svim materijalno značajnim aspektima, 
prikazuju finansijski položaj Javno komunalnog preduzeća Regionalna deponija Srem-Mačva Šabac  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. 
 
 
Skretanje pažnje 
 
�aše mišljenje ne sadrži rezervu po osnovu sledećih pitanja:  
 


• 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. 


 
• Kratkoročne obaveze su veće od obrtne imovine što može dovesti do toga da Društvo ima 


problema sa likvidnošću i sa teškoćama izmirenja obaveza. S obzirom da su finansijski izveštaji  
sastavljeni uz uvažavanje pretpostavke neograničenog trajanja poslovanja, napred navedeno može 
dovesti u pitanje opravdanost primene ovog načela. 


 
 
 
 
U �ovom Sadu, 05.06.2017. 


                                                                                                       Gordana Japundžić 
                    Ovlašćeni revizor 
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PISMO O PREZENTACTJI FINANSIJSKIH IZVESTAJA
(rzJAvA RUKOVODSTVA)


Ovu izjaru dajemo za potrebe revizije finansijskih izveStaja JKP Regionalna deponija Srem - Madva


Sabac (dalje u tekstu: DruStvo) za poslovnu godinu zavrSenu 31. decembra 2016. godine za svrhe


izraLavanja miSljenja ovlaSienog revizora o finansijskih izve5tajima DruStva, a u skladu sa


Medunarodnim standardima revizije i vaZeiom zakonskom regulativom.


Kao rukovodioci, svesni smo svoje odgovomosti da obezbedimo pouzdanost radunovodstvenih


evidencija i ispravnost godiSnjeg raduna sastavljenog na osnovu tih evidencija, a u skladu sa vaZedom


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 odgovarajude informacije koje mogu uticati na istinitost i objektivnost ili
neophodna obrazloZenja uz godi5nji 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, nasem bot cm saznan u I uveren a nakon savetovanja sa drugim


odgovomim rukovodiocima, sledeie dinjenice


a) Ne postoje druga sredstva, niti obaveze DruStva osim onih koji su prezentirani u finansijskim


izveStajima.







b) Svi prihodi i rashodi, sredstva, izvor sredstava i obaveze su tadno obradunati, evidentirani u
poslovnim knjigama i drugim evidencijama u odgovarajuiem obradunskom periodu i u skladu sa
zakonskim propisim4 standardima i op5tim aktima koja reguli5u ova pitanja.


c) Finansijski izveStaji koje smo vam stavili na raspolaganje, kao i poslovne knjige i
dokumentacija Dru5tva, ne sadrZe materijalno znadajne propuste niti gre5ke.


d) PotraZivanja su prema naSem mi5ljenju naplativa, a za s\a potraZivanja dija je naplata
sumljiva, spoma ili na drugi nadin neizvesna stvorili smo adekvatnu ispravku vrednosti.


e) Za sve stavke zastarelih i oStedenih zaliha, kao i za druge sludajeve kada je vrednost zalihe
stvamo ili potencijalno umanjena, stvorili smo potrebnu rezervaciju (ispravka vrednosti).


f) Za sve druge poznate rizike kao i za druge sludajeve koji mogu u budu6nosti rezultirati
rashodima i odlivom sredstava DruStva, izvr5ili smo adekvatno rezervisanje sredstava.


g) Imamo valjanu dokumentaciju o vlasniStvu nad sredstvima kojima DruStvo raspolaZe i niko
drugi nad njima nema zakonito pravo (osim sredstava uzetih u finansijski lizing), niti ima njihovog
tereienja po osnovu hipoteka, zaloga i sl.


h) Nemamo saznanja o bilo kakvom k3enju zakonskih propisa, uputstva nadleZnih organa i
institucija i op5tih akata, koj i mogu rezultirati plaianjem znadajnih kazni ili penala.


i) Nije nam poznato da je ijedan od na5ih rukovodioca ili zaposlenih, sa ovla5ienjem da


kontroliSe i odobrava poslovne promene, umeSan u bilo kakve nezakonite ili neregularne aktivnosti


koje bi mogle materijalno znadaj no uticati na istinitost finansijskih izve5taja.


Gen


j) Prema naSem saznanj u, protiv Dru5tva 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.


k) Ne postoje namere rukovodstva, zakonska ogranidenja ili druge objektivne okolnosti koje bi


mogle dovesti do obustavljanja poslovanja Dru5tva u doglednom vremenskom periodu.


D Od datuma Bilansa stanja na dan 31. decembru 2016. godine do datuma sastavljanja ovog


pisma u vezi sa sadrZajem finansijskih izve\taja za 2016. godinu, nisu se promenile okolnosti niti su


nastati dogadaji koji bi zahtevali ispravke finansijskih izve5taja ili dodatna obelodanjivanja


namenjena organima upravljanja ili drugim korisnicima.


Ovim potvrctujemo da su svi podaci i informacije sadrZani u prezentiranim pregledima, prilozima i


informacijama, kao i datim obja5njenjima u vezi sa odredenim pitanjima za izradu Izve5taja revizije,


kao i sve druge informacije, paZljivo pripremljene, da nisu dvosmislene, niti zbunjuju6e i da su


razmotrene i usvojene od rukovodstva.


Finansijski direktor direktor
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aeo 049


53159
v. avroPo']1-!c noTPAXl4BAtbA
(0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 +


00.10 + 00211)


05


050 x


aeo 059


1. norpasEa6a oa Maru'{Hor u


3aBrcBnx npaBHlx nl.|tla


2. norpaxuEalba oa ocranxx


noae3aHl,lx nrua
051 ll


aeo 059


3. norpao.i8atba no ocHoBy npoAaie Ha


po6Hx r(p€al.ft
052 t


aeo 059


4. tlorpa)io!8albe 3a npoaajy no


yroBop[Ma o QIHaBCXjC(OM nr3etHry
053 r


aeo 059


5. norpaxo48aba no oclloBy jeMcrBa054 u


aeo 059


53159;i-6- CnopHa n cYMrbeBa noipaxlnBalba055 H


aeo 059 r7. Ofiana AyropoqHa norpaxuBaEa056 tt


aeo 059 IB. OA'IOXEHA NOPEC(A
CPETICTBA


288


fpyna
paryHa,
paeyH


no3,tqHJA AOn Ha'loMoHa 6poJ
Texyha roArHa


Kpajlbo crabe Iloqorxo crarbe


1 1 7


0019


0022


0025


0027


0029


0030


0032


0033


0034


0035


0036


0037


0038


0039


0041


0042







forna
PaqyHa,
Paeys


n03HqIlJA aon HanoMoHa 6poj


,13Hoc


Texyia roaHHa


tlporxoAHa roAriHa


Kpajtbe ciatbo nogol,lo crar6e


1 3 1 5 6 7
r, oEPTHA UMOBIHA (0044 + 005t +


0059 + 0060 + 0061 + 0052 + 0068 +


0069 + 0070)
0043 6.544 8.080


Knaca 1
l. 3An[xE (0045 + 00.16 + 0047 + 0048
+ 0049 + 0050)


0044 5.2 139 168


10
1. Mareprian, p€3€pBHe Aenoar!, arar r,r


dnlaH tHBeHrap
0045


2. HeAoBpueHa npox38oalba u
HeaoBpuieHe ycnyre 0046


12 3. Toroa, npou3BoAl,r 0047


't3 4. Po6a 0048


14 5. CranHa cpeacrBa HaMebeHa npoAajlr 0049


15 6- TlnaheHu aBaHcx 3a 3anvxe x ycnyre 0050 168


20
II, NOTPAXI,IBAbA NO OCHOBY
nPoaAJE (0052 + 0053 + 00s,r + 0055
+ 0056 + 0057 + 0058)


0051 4.7 5.879


1. Kynqn y 3eMrbx - MarxqHa H 3aBHcHa


npaBHa nrqa


2. Kynqx y HHocrpaHcrBy - MarvqHa t.l


3aBrcBa npaBHa ruqa
0053


3. Kynqx y 3eM6u - ocrara noBe3aHa


npa8Ha nl.tqa


4. Kynuv y xHocrpaHcrBy - ocrara
noae3aHa npaaBa nnqa


0054


203 n


aeo 209
0055


204 t


aeo 209


4.794 5.879


205 a


Aeo
209


6. Kynqr y ,HocrpaHcrBy 0057


206 A


aeo 209


Ir. noTPAXhEAtbA r43


cnE[.[4o]!qH]tx nocfl oBA
0059


22 tv. aPyrA noTPNt(4 BAtbA 0060 54 '146 208


236
V. OI4HAHCI4JCIG CPEACTBA KOJA
cE BPEAHyJy nO OEP BPEqHOCTh
KPO3 6I4IIAHC YCNEXA


0061


VI, KPATKOPOT,]HI4 OI4HAHCI4JCKI4
nnAC[,lAHI4 (0063 + 0061 + 0065 +


0066 + 0067)
0062


230 u


aeo 239
0063


231 a


aeo 239


2. KparKopoqHr xpeArrx r nracMaHu -


ocTana no8e3aHa npaBHa nxua
0064


232 A


aeo 239
3. Kparxopo'rH, xpeAurv u 3ajMoB, y


0065


233 A


aeo 239


4. Kparxopo,rH, xpeArmr r 3ajMo6ra y


uHocrpaHcrEy
0066


11


139


5.3


200 vi


Aeo 209
0052


201 u


aeo 209


202 a


Aeo 209


5. Kynqx y 3eMrbu 0056


7- Ofiana norpdalBaba no ocHoBy


npoaaje
0058


21


23 ocnM


236 u


237


1. Kpanopoqin (peArftr l,l nnacMaH, -
MaTUqHa U 3aArCHa npaBHa nuqa







234,
235,
238 u


aeo 239


5. Oqranr xparxopo.rB{ QHHaHcujc(x
nnacMaHI


24
vr. roToBl,r Hcxl4 E(Bt4BAnEFnr I
TOTOB14HA


633 476


vlt noPE3 HA AOAATy BPEqHOCT
5.6


431 327


IX, AKTI4BHA BPEI\,4EHCKA


PA3 TPAH 14 
L,] E IbA


5_7 401 1.O22


A. YKYnHA AKTUBA = nOCnOBHA
uMoB[HA (OoOt + 0002 + 0(N2 +


@43)


29339 35.991


88 Tr. BAHEIiTIAHCHA AKT]IBA


A. KAnITAJI (0iO2 + 0411 .0112+
0413 + 041i1 + 0i115 - 0il16 + (Xl7 +


M20 - 0421) l0 = (0071 -0121-0141-
u12l l*.,


15 539 16 937


30
l. ocHoBHt4 KAnITAJ] (0403 + 0404 +


0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 +


0410) l** 50 50


300 1. Al(qlrcKx Kanxran l**


l**
2. YAenl, ApyuJraBa c orpaHnqeHoM


oAroBopHouihy


302 3. Yno3lt l**
303 4. ApxaBHt.t (annran l** 50


304 5. ApyurBeHn xanuran I*,
305 6. 3aapyrcrx yaenx l**


7. EMncuoHa npeMxja l**306


309 8. Oqrann ocHoBH, (anrian
l*'o


31


l*,,
ll. YnXCAHII A HETnIATIEHH
KANUTAII


U7u
237 l*,,


III, OTKYNJbEHE CONCTBEHE
Arql4JE


32 IV, PE3EPBE l*"


330


v. PEBArOP143Ar-.lt4OHE PE3EPBE
no ocHoBv PEBAJ1oP14 3Al-ll4J E


HEMATEPhJA.fIHE 14MOB14HE,


HEKPETHI4HA. NOCTPOJE}bA 14


ONPEME l*,.


33 ocu


330


vt. HEPEAI|43OBAHt4 AOS!4Ur nO
OCHOBY XAPThJA OA BPETHOCTI4


I APYTIX KOMNOHEHTI4 OCTANOT


CBEOEYXBATHOT PE3YIITATA
(norpaxara canAa paqyHa rpyne 33 ocxM


330) 1,.,,


rpyna
pa.ayHa,


p.rtyH
no3nltlJA AOn llanoMeHa 6poj


Te{yha roAxia


fl o6IxoaHa roaBxa


(pajt6g crar6o
no,{erHo crarso


'I 2 4 5 6 7


0067


0068


0069


28 oc[M
288


0070


0071


0072


NACIBA


58


301


50







I


33 ochM


330


v . HEPEAII[43OBAHH ry6t4ut4 nO
OCHOBY XAPTI4JA OA BPEAHOCTI4
I APyrux KoMnoHEHTr4 OCTAIOT
CBEO6YXBATHOT PE3Y'ITATA


GyroBHa canAa paqyHa rpyno 33 ocl.iM


s30) F
34


l*,,
vIr. HEPACflOPEiEH14 406I4TAK
(0418 + 0419)


59 15.489 16.887


340 l*,'
1. HepacoopeljeHH Ao6rrax paHrljrx
foarHa 10.572 9.870


341 l* 4.917 7.017


IX, Y',]EIIITE 5E3 NPABA KOHTPONE l*,
35 X. ryEUTAK (0422 + 0423)


l*,,
350 1. fy6rra( paHnj[x roanHa l*,,
351 2. fy6rra( rerytE roAu8e


l**
6. AyroPoqHA PE3EPBIICAIbA h
OEABE3E (0425 + 0432) 5.10


8.287


40
t. AyToPor] HA PE3EPBt4CAtbA (0426
+ 0427 + U2E + 0429 + 0430 + 0431)


l*,,
400 l**


1. P$epBrcaba 3a rpor.r.rxoBe y
rapaHrHoM poxy


401


l*,,
2. Pe3epBrcaEa 3a rpour(oBe
o6HaBrbatba nprpoAHxx 6oraicraBa


403 l*"
3. Pe3epaucarba 3a rporuKoBe
pecrpyrrypxpalsa


404
4. P$epBrcaba 3a HakHaAe u Apyre
6eHeQnqrje ianocneHhx


405 l*,
5. P$epBrcaba 3a ipourKoBe cyacxnx
cnopoaa


409
402 u,


6. O6ana AyropoqHa pe3eparca6a l*"
8.28741


l-
[. AyroPottHE o6AaE3E (0,133 +


0434 + 0435 + (x36 + Oil37 + 0138 +


0439 + 0,140)


410


l*..
411


]*"
2. O6aBe3e npeMa MarxqH M x


3aBncHuM npaaHli, nxquMa


412 l*"
3. O6aBe3e npeMa oqrannM noae3aHrM


npaEHxM nuqrMa


413
4. O6aBe3e no eMrroBaHrM xaprvjaiia
oa Bpe.aBocna y nepuoAy AyxeM oA


roaHByaaHa l**
5.409414


5. AyroporH{ eeAnllt x 3ajMoBra y


L*"
415 0438


6. AyropoqHx rpeAx n 3ajMo8u y


l,HOqrpaHqrBy


rlyne
Pa{ylla,
paqys


n o3r r.l r,rJA AOn HanoM6Ha 6poj
Tgxyha roA{ra


nD€TxoaHa ao[xHa


KpaiEo crarbg


1 5 6 7


2. HepacnopetleH, Ao6xra( re(yhe
rcakHe


0423


0429


'!. O6aB€e xoje ce Mory xoHBeproBarlr
y (anman







416
7. O6aBBe no oclioBy OxHaHcHjcrcr
nl.3riHra


2.878


419 8. Ofiane Ayropo']He o6ase3e


498 B. OAIIO)l(EHE NOPECKE OEABE3E


42 Ao
49


(ocr!M


498)


r. KPATKOPOqHE OBABE3E (0443 +


0,150 + 0451 + 0459 + 0460 + 0216l +


l),162)


13.800 10.767


42
I. KPATKOPOL]HE OI4HAHCHJCKE
OEABE3E (0444 + 0445 + 0446 + 0447
+ 0448 + 0449) 5.10


8.229


'1. KparrcpoqHx xpeAxrx oA MaruqHux rrr


SaBrcHrx npaBHvu nrqa
420


421
2. feaflopo,rHra xpeArru oA ocranrx
noBe3aHrx npaaHrx ruua


422
3. KparxopoeHu KpeAnru n 3ajMoBl.r y


423
4. Kpalrcpo,{Hx kpeAxrx n 3aji,ioBr.r y
l.lHOgrpaHqrBy


427
5. O6aBele no oc8oBy danHrx
cpeacraBal.l cpeaqrasa o6yqra8rbeHor
nocnoBal6a HaMerseHsx npoaail,l


424,
425,
426 u
429


6. Oqrane Kparxopo,{He QvHaHc[jcxe
06aBe3e


8.338 8.229


430
. nPrMIbEHt4 ABAHCt4, AEno3hTl4


14 KAyUT4JE
1 1


43 oc{M
430


l[. oSABE3E h3 nOCflOBATSA (0452
+ 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 +
(Ns8) 5.11


5.162 1.472


431
1. Ao6aBrbatrx - Maru.rHa u 3aB[cHa
npaBHa nlrqa y 3eMr!11


432
2. Ao6aBrLaqB - MaruqHa u 3aBrcHa
npasHa nxua y xHocrpaHcrBy


3. Ao6aBrbaq, - ooana nooe3aHa
npa8Ha nllqa y 3eMrbx


433


4U 4. Aooa8Jba,rx - oqana noBe3aHa


npaEHa nnua y HHocrpaHcBy


435 5. Ao6aBrLaq, y 3eMrbn 5.162 1.472


436 6. Ao6aBrbaq[ y xHocrpaHcrBy


7. Ofiane o6aBe3e u3 nocnoBaba433


44,45 A


46


IV, OCIA'IE KPATKOPOqHE


OSABE3E
512 266 '1.065


47
V, O6ABE3E NO OCHOBY NOPE3A
HA AOAATY BPEAHOCT


5.13


5.14 3348
VI. O6ABE3E 3A OCTAJIE NOPE3E,


AONPIHOCE 14 APYTE AAX6I4HE


49 ocuM


498
VII, NACI4BHA BPEMEHCKA
PA3TPAH14L{EfhA


lpyn.
paqyHa,
paqyH


n03xqxJA AOn HartoMeHa 6poj
Texylla roAxHa


Fpajt5o crat5s noqerHo cra160


4 6


0439


0440


044'l


u42


0443 8.338


u44


0445


0446


0447


0448


0449


0450


M51


0452


M53


0454


0455


0456


0457


0458


0459


0460


0461


o462







A, ryEITAK T13HM BI,ICHHE
KAnUTAIA (0412 + 0416 + O{21 - 0420
- 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 04tl -
04021 > 0 = (04,f1 + 0421+ 0442 -00711
:0
Tr. YKYnHA nACllBA (0!21+ 0112 +


o.,rl + o,rol -0,163):0
29.339 35.991


89 E. BAHEH'IAHCHA NACUBA


v C.P. ui.tfto 3a


H3Beurraja 3a npuBpeAHa apyur8a, 3a,qpyre s npeays€rHrxe


AaHa


O6pa3aq nponBcaH npaBlu|r(oM o canpx.Hs u OopMH
(-Cny)|6eH,r rnacrxr PC" , 6p. 95t2011 n 14120111


il


ryYna
pg{yH.,
paqyt|


n03nltlJA AOn HanoMoHa 6poj
Toxyfra roAxHa


l(paitge craEe tlogerHo crarbg


1 4 7


0463


0464


0465







Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 20768274 Шифра делатности 3821 ПИБ 107174776


Назив JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE REGIONALNA DEPONIJA SREM-MAČVA ŠABAC


Седиште Шабац , Хајдук Вељкова бб


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 4917 7017


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=a1870135-5d7c-424c-8205-d2f9d0087d0e&hash=10F8163673C73914E160561A34BD9C00AC65C3AC

0

0

7017

4917

7017

4917

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=a1870135-5d7c-424c-8205-d2f9d0087d0e&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20ostalom%20rezultatu&hash=10F8163673C73914E160561A34BD9C00AC65C3AC#

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/





2. Aoosqx l.lnr ry6rqu oA r4HcrpyMeHara 3aurirre Hero
ynaraEa y INocIpaHo nocnoaaEe


I


t;;a) ao6rqH335


l^''6) ryonqr


3. Ao6xqH qnv ry6uqn no ocHosy xHcrpyMeHara 3aurme
px3xKa (xeulrHra) BoBqaHor ro(a


l,o,u
a)Ao6!t[]H336


l,,u
6) ry6Mq,


4. Ao6xqx l.tnx ry6rqh no ocHo5y xaprnja oA BpeABocD
pamonorc.Bnx 3a npoAajy


I


t,,a) ao6uqu337


1,,,
6) ryoHqn


r. ocTA., 4 sPyTO CBEOSyXBATHTI AOS,ITAK (2003 i
2005 + 2007 + 2009 + 201 1 + 2013 + 2015 + 2017) _ (2004 +


2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) > 0 t,,,
ll. ocTAJ[4 SPyTO CBEOSyXBATHh TySrlTAK (2004 +


2006 + 2008 + 201 0 + 2012 + 201 4 + 2016 + 201 8), (2003 +


2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) .0 l-,
lll. nopE3 HA OCTAnT CBEOSyXBATHh AO6hrA( hltt4
ryErTAK nEPI4OAA l,0"
rv. HEro ocTAnr cBEoEvxBArHr4 AoSHTAK (2019 -
2020-2021),>0 1,0,,
v. HETO OCTAJIH CBEOSyXBATHh ryEITAK (2020 - 2019
+ 2021) > 0 l'o'
B. vKvnAH HETo cBEoEvxBATHr pE3vnrAr na"no* 


|


r. vKvnAH HETO CBEOEyXBATHII AOE9|TAK 12001 - 2002
+ 2022 - 2023) 2 0 l'o.,o


1.917 7.017


. vKvnAH HETO CBEOEyXBATHfi ryBrTAK (2002 - 2001
+ 2023 - 2022\ z 0


| 'o'u
r. YKYNAH HETO CBEOEYXBATHU AO5}ITAT UNI
ty6ylfA( 12027 + 20?8) = AOn 202i1 : 0 l.rH AOn 2025 > 0 l^'u
1, npxnxcaH BehxHcoM BflacHn+{Ma xanxrara


1,0,,


2. TlpMnucaH BnacHl4Lll,rMa xojx HeMajy KoHrpony k
ts$N


I


!iJ


Y


AaHa 


-20-ro4rre


O6pa3aq nponrcaH npaBunH!!(oM o caapxrHla x QopMt o6pa3aqa
("cnyx6eHr rnacHn( Pc", 6p. 9512014 | 144120111


3axo NHIK


c&rx u3Beuiraia 3a npuBpeaHa apyurBa, 3aApyre l! npeay3erHu(e


,13Hocfpyna


paqira,


Paqyx


no3lrqtlJA AOn


HanoMoBa


6pol Toxyha aoAsHa npgYxoAHa,oArHa


,1
2 3 4







Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 20768274 Шифра делатности 3821 ПИБ 107174776


Назив JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE REGIONALNA DEPONIJA SREM-MAČVA ŠABAC


Седиште Шабац , Хајдук Вељкова бб


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 50 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


50
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


50
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


50
4032 4050



http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=a1870135-5d7c-424c-8205-d2f9d0087d0e&hash=10F8163673C73914E160561A34BD9C00AC65C3AC

15539

1398

16937

16937

6937

10000

10000

50
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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


50
4036 4054


 



50





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 9950


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


9950


4


Промене у претходној _____ години


а) промет на дуговној страни рачуна 4061 4079 4097 79


б) промет на потражној страни рачуна 4062 4080 4098 7016


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


16887


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


16887



50





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 6315


б) промет на потражној страни рачуна 4070 4088 4106 4917


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


15489


 



50





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



50





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


 



9950





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



16887

7016

79

9950





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


 







PoaH,l
6poi


onl.lc


KoMnoHeHTo octanor pe3ynrara


AOn


Yrynafl {anfian
[:(p'oA 16 Kor 3 Ao
xor 15) - :(poA la


xon 3 Ao xon 15)l > 0


aon


fy6rrax x3haa
xannrana [f(pea 1a
(on 3 Ao {or 15) -


Xpea 16 xo, 3 ao
xon l5)l > 0


AOn


337


Ao6xqta llrlH ry6rq[ no
ocHoBy xoB


pacnonoxxBrr 3a npoaajy
1 15 16 17


1


loqofio qral6e rporxoAxo roAxHo na


aar 0l,0l._
a) AyroBHn canAo paqyHa 4217


4235
10.000


4244
4218


2


,lcnpaaxa MaropxJanHo 3Ha'{aiHxx
rpouraKa l,| npoMeHa
paqyHoaoaclaotr,lx nonxrx[a


4219


4236 4245


6) ucnpa8xe Ba norpa$oj crpaH, pa,ryHa 4220


3


KoprroEaHo noqerHo ctalhe
nporroAHo aoa,rHo Ha Aall 01.0{. _
a) xoprroaaH, AyroBBx canAo paqyHa (1a
+ 2a - 261z0


4237


10.000


6) (op[roBaH, norpa)lar.i c:lnao pagyHa


(16 - 2a + 26) :0 4222


npoMeHe y nporxoAHo, 


- 


roaxHH


a) npoMer Ha AyroBHoj crpaBx paqyHa 4223 4238 6.937


4247


6) npoMer Ha norpaxHoj crpaBx pa\ryHa 4224


5


CTaEo Ha xpaiy npgrxoAHg roarHe
31.12._
a) AyroBBx ca,lAo paqyHa


(3a+4a-46)>0 4225


4239


16.937


4248
6) norpaxaru caiAo pa,{yHa


(36-4a+46)20 4226


,lcnpaal(a MarepxJanHo 3Ha'{arH xx
rpouaxa x rpoMeHa
paqyHoBoacraoHxx nonxrxxa


4227


6) ucnpaBxe Ha norpaxHoj crpaHLi paeyHa 4228


7


KoprroBaHo noqorHo ctaEo rexyne
roalrHo Ha aa8 01.01. _
a) KopHro8a x Ayro8fir canAo paqyHa (5a
+6a-66):0 4229


4241


16.937


4250
6) (opxroBaHu norparcr[ carlqo paqyHa


(s6-6a+66)>0 4230


8


npoMeHo y rexyhoj _ roAHHlr


a) npoMer Ha Ayro88oj crpaHu pa'{yHa 4231


4242


1.398


4232


Ctarbo r|a rpaly roxyho roArHo
31,12. _
a) AyroBHu canAo paqyHa


(7a+8a-86)20 4233


15.S39
6) norpaa{e canAo paqyHa


(76-8a+86)>0


AaHa _2O_rogure


t"b ltrrrrlobu<a-, 3aKoHc rynH14K


O6pa3aq nponncaH npaBrnHr(oM o caApxuHrl H QopMx o6pa3aqa
("Cnyx6eBx rracrx( PC", 69. 951201 4 r 1 441201 4)


raja 3a npnBpeAHa ApytrJrBa, 3aApyre lr npeAy3erHllKe


6) norparcr, caflAo paqyHa


a) ucnpaBKe Ha AyroBHoj crpaHh paqyHa


4221


4246


6.
a) xcnpaBxe Ha AyroBHoj qrpaHx pa'.ryHa


4240 4249


4251


6) npoMer Ha norpaxHoj crpaH,i paLryHa


9.


4243 4252


42U
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nonyrbaBa npaBHo nxqe - npeAy3erH[K


Marrvuu 6poj 0 7 6 8 2 7 4 L.JJuSpa 4enarxocna 3 8 2 1 nh6 1 7 7 4 7 7


Ha:T,Te JKP REGIONALNA DEPONIJA SREM.MACVA SABAC


Ce4rure HAJDUK VELJKA BB


]43BE1UTAJ O TOKOB]4MA TOTOB]4HE
3a nepxoA oA 01.01. Ao 31.12. 2016. rogrne


n03xqria
lrlHoc


Texyha roAxHa npo oAHa roAxHa


1 1


3001 102.098
77.024


1. npoAaja H npnMrbeHu a8aHcx 3002 '101.644
75.928


2. np[MrbeHe (aMare x3 nocnosHD( axruBHocn4 3003


3- Odran, nprnHBl. s3 peAoBHor nocnoBat5a 3004 454
1.096


ll. OAnvBx roroanHe v3 nocnoBHxx aKrusHocru (1 Ao 5) 3005 92 092
72.225


1 ,lcnnare Ao6aarbaghMa x Aarx aBaHc!! 3006 52.865
40.355


2- 3apaae, Ha(Haae 3apaaa u oqrann nnqHl.l pacxoAr 3007 27.020
26.010


3. nnahe8e xaMare 3008 792


4. nope3 Ha Ao6nrak 3009
597


5. Oanxsu no ocHosy ocranxxjaBHlx npuxoaa 11.248
5.263


lll. Hero npxnnB rorcBxHe ,3 nocnoBHux afixBHocr[ (l-ll) 3011 10.006
4.799


lV. Herc oannB rotoBtiHe n3 nocno8Hux aKrl4BHocrH (ll-l) 3012


5. TOKOB[ TOTOBIlHE I.I3 AKTHBHOCTT.I HHBECTIIPAIbA


I flphnuBh roroBr4He u3 aKT,iBHocnr r,rHBec .lpaba (1 Ao 5)
3013


1. npoAaja axqxja yAena (Hero npHn{Bx) 3014


2. npoAaja rcMareplljan8e rMoBuHe, HereerHvrHa, nofipojeba. onpeMe l. oronourxnx
cpeadasa


3015


3. Ocranx OxHaHorcxra nnacuaHH (Hero npunuBh)


4. flpnMrbeHe (aMare x3 aKTxBHocna t4HBecrrpal6a


3018


ll. OAnuBx roroBrHe rc aKrhBHocTti l{Haecr!!pal5a (1 ao 3) 3019


1 Kyno8rHa axqMja u yAena (Hero oAnMBH) 3020


2. KynosuHa HeMarephjanHe uMoBrHe, He(perHhHa, nocrpojeba, onpeMe n 6ronoulKux
cpeacraaa


3. Ocran, erHaHcxjcxu nnacMaHx (Hero oAnuBx) 3022


lll Hero np[rrMB roroauHe !!3 afiuBHocrl,! xHBecrupalba (l-ll) 3023


lV. Hero oanhB rorosxHe !l3 aK BHocfl,r rHBecrxpaEa (ll-l) 3024


B. TOKOBI TOTOB}1}IE I13 AKTI{BHOCTH OIlHAHC}IPAISA


I npxnrBla roroBr4He M3 afixsHocrll QnBaHcupaba (1 Ao 5)
3025


3026


2. AyropoqHu xpeArrv (Bero npxnxBx) 3027


2 0 1 o


AOn


A. TOI(OBI TOTOBI,IHE T3 NOCJIOBHI,IX AfiHBHOCTI4


L npxnuBx roroBxHe u3 nocnoBHrx arruBHocr, ('l Ao 3)


3010


3017


5. npnMJLeHe AMBriaeHAe


3021


1. Yaehar6e ocHoBHor xanxrana







3. KparxopoqH, eeAfin (H€ro npnnrBl,l)


4. Ocrane Ayropo,{He o6aBe3e


5. Ocrane kpa(opo'{He o6aBe3e


ll. OAnHBU roiosHHe n3 aKrHsHocry cpuHaHcHpaba (1 Ao 6) 9.849 10.122


'1. OTxyn concrBeHlx axqxja n yAena


2. AyropoqHu (peAxrH (oAnuBl.l) 5.906


3. fpaftopoqHx xpeArru (oAnx6n) 5.418


4. Ocrane o6a8e3e (oannBx) 1.569
1.473


5. Ol.HaHcrjq(x nx3HHr 2.862
2.743


6. l4cnnaheHe AxBxAeHAe


lll. Hero npHnua roroBuHe u3 aKrxaHocrr4 (puHaHcxpaba (l-ll)


lV. Hero oAnrG roroarHe H3 axrraHocrv OrHaHcupaba (ll-D 9.849
10.122


102.098
77.024


r. CBErA nPInllB TOTOBI4HE (3001 + 3013 + 3025)


A. CBErA OATIUB TOTOBIHE (3005 + 3019 + 3031) 101.941
82.347


157Tr. HETO nP},lrll'lB rOTOB]lHE (3040 - 3041)


E. HETO OAnIB TOTOBUHE (3041 - 3040)
5.323


5.799
X. TOTOBI,IHA HA NOT{ETKY OBPAqYHCKOT NEPUOAA 476


3. NO3IIT]1BHE KYPCHE PA3JII4KE NO OCTIOBY NPEPAqYHA TOTOB]1HE


B, HETATIBHE KYPCHE PA3II14KE NO OCHOBY NPEPAqYHA TOTOBIlHE


J. TOTOBI4HA HA KPAJY OEPAqYHCKOT NEPIIOAA
(3M2 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) 476


v tp.uutbc


AaHa HC


O6pa3aq nponxcaH npaBtnHrkoM o caApxr,rnl !t QopMH o6pa3aqa
("Cnyx6eHn rnacHnx PC",6p.9512014 $ fi1n014)


3a npxapeaHa u npeay3erHxke


I


n03xqxra AOn
,l3Hoc


Tokyha roAxHa nperxoAHa aoAuHa


1 4


3028


3029


3030


3031


3032


3033


3034


3035


3036


3037


3038


3039


3040


3041


3042


3043


3044


3045


3046


30/,7







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


JKP REGIO
AL
A DEPO
IJA „SREM-MAČVA“ ŠABAC 
 
 
 



APOME
E UZ FI
A
SIJSKE IZVEŠTAJE 
ZA 2016. GODI
U 


 







 
1. OS
IVA
JE I DELAT
OST 
 
 
JKP REGIONALNA DEPONIJA „SREM-MAČVA“ ŠABAC (u daljem tekstu: Društvo), je 
registrovano je kod Agencije za privredne registre pod brojem BD 81943/2011 sa sedištem u 
Sremskoj Mitrovici. Promena sedišta je registrovano kod Agencije za privredne registre pod br. BD 
62645/2016 od 04.08.2016. 
 
JKP SREM-MAČVA  je osnovano 20.07.2011.godine, članovi društva su Grad Sr.Mitrovica sa udelom od 
50% i Grad Šabac takođe sa udelom od 50%. Nije bilo nikakvih statusnih promena. 
 
Pretežna delatnost JKP SREM-MAČVE je tretman i odlaganje otpada koji nije opasan, šifra delatnosti 3821.   
 


Društvo je saglasno kriterijumima iz Zakona o računovodstvu razvrstano u malo  pravno lica. 
 
Sedište Društva je Hajduk Veljka bb, Šabac Srbija 
 


Poreski identifikacioni broj Društva je 107174776. 
 
Matični broj Društva je 20768274. 
 
Prosečan broj zaposlenih u 2016. godini bio je 26  (u 2015. godini 24). 
 
Prema Statutu organi društva su: 
Direktor, kao organ poslovođenja 
Nadzorni odbor, kao organ nadzora 
 
 
2. OS
OV ZA SASTAVLJA
JE I PRIKAZIVA
JE FI
A
SIJSKIH 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. Društvo ne 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 Društva. 
 
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 Z
AČAJ
IH RAČU
OVODSTVE
IH 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 Društva 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 Društva odmeravaju se korišćenjem valute primarnog ekonomskog 
okruženja u kome Društvo posluje (funkcionalna valuta). Finansijski izveštaji prikazuju se u hiljadama RSD, 
koji predstavlja funkcionalnu i izveštajnu valutu Društva. 
 
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 Društva za 2015. godinu, koji su  bili predmet revizije. 
 
U skladu sa Odeljkom 10 „Računovodstvene politike, procene i greške“, Društvo 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).  
 
Prva primena MSFI za MSP podrazumeva retroaktivnu primenu ovog standarda pa je izvršen retrospektivni 
(retroaktivni) preračun podataka za 2013. godinu, kao da je i u toj godini primenjivan MSFI za MSP. 
 
3.4.            Grupa za konsolidaciju    
 
Grupu za konsolidaciju čine matično društvo i  zavisna, pridružena i zajednički kontrolisana društva u zemlji i 
inostranstvu.  
JKP SREM MAČVA  nema povezanih pravnih lica. 
 
3.5         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 Društvo odobri.  
 
Prihod od prodaje robe se priznaje onda kada su zadovoljeni svi sledeći uslovi: 
a) Društvo je pronelo na kupca sve značajne rizike i koristi od vlasništva nad robom; 
b) Društvo 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 Društvo; 
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. 
 
3.6 Poslovni rashodi 
 
Ukupne poslovne rashode čine:  troškovi materijala; troškovi goriva i energije; troškovi zarada, naknada zarada 
i ostali lični rashodi; troškovi proizvodnih usluga; troškovi amortizacije;  nematerijalni troškovi. 
 
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.  
           
3.7 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  
ekretnine, 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. 
 
Društvo 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 
Društvo,  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  
 
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. 
 
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. 


 
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, odnosno neto iznos koji Društvo očekuje da će dobiti za sredstvo na kraju njegovog 
korisnog veka trajanja, po odbitku očekivanih troškova otuđenja, smatra se jednakom nuli.  
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 Društva očekuje. 


 
Amortizacija sredstva prestaje kada se ono isknjiži, što znači da se ono amortizuje čak i ako se ne koristi. 


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


 
Stopa  
amortizacije  


POSTROJE
JA I OPREMA  


oprema i postrojenja 15% 


Nameštaj 20% 


Računarska oprema, telekomunikaciona oprema 20% 


 
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. 
 
3.10                             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 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  
 


3.11 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. 
 
3.12  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; 
  
Pri početnom priznavanju finansijskog sredstva ili finansijske obaveze, Društvo 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, Društvo 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, Društvo  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, Društvo 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; 
 
 Na kraju svakog izveštajnog perioda Društvo 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, Društvo treba 
da smanji knjigovodstvenu vrednost na nadoknadivi iznos. To smanjenje predstavlja gubitak zbog 
umanjenja vrednosti. Društvo treba odmah da prizna gubitak zbog umanjenja vrednosti finansijskog 
sredstva kao rashod perioda. 
       


3.13                         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 indirektno se otpisuju na 
sporna i sumnjiva potraživanja.  
 
Indikatori verovatne nenaplativosti potraživanja su: kašnjenje kupca u izmirivanju svoje obaveze, blokada 
računa kupca, nad kupcem je pokrenut postupak stečaja ili likvidacije,  kupac ne priznaje iskazano 
potraživanje, itd. 
 
Direktan otpis potraživanja od kupaca na teret rashoda perioda se vrši ukoliko je nenaplativost 
izvesna i dokumentovana (npr: Društvo 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 organ upravljanja 
preduzeća. 
 
Odluku o direktnom otpisu potraživanja od kupaca na predlog komisije za popis potraživanja i kratkoročnih 
plasmana donosi organ upravljanja 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. 
 







 
3.14  Primanja zaposlenih 


 
Primanja zaposlenih su svi oblici naknada koje Društvo daje u razmenu za usluge zaposlenih, uključujući 
direktore i rukovodstvo.  
U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Društvo 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. Društvo 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. Društvo 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. 
  


3.15 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). 
 
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.  
 


     
4     BILA
S USPEHA 


 
4.1 PRIHODI OD PRODAJE ROBE 
 
 2016. 2015. 
 RSD hiljada RSD hiljada 
Domaće tržište   
Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima     
Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima   
Prihodi od prodaje robe    
Svega   
Inostrano tržište   
Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima     
Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima   
Prihodi od prodaje robe    
Svega   
Ukupno   
 
 
 
 
 
 







 
4.2 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA 
 
 2016. 2015. 
 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  89.964 78.006 
Svega   
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 89.964 78.006 
 
 


4.3  PRIHODI OD PREMIJA, SUBVE
CIJA, DOTACIJA, DO
ACIJA I SL. 
 
  2016. 2015. 
 RSD hiljada RSD hiljada 
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i 
povraćaja poreskih dažbina 


 575 


Prihodi po osnovu uslovljenih donacija   
Ukupno  575 
 
 
4.4 DRUGI POSLOV
I PRIHODI 
 
 2016. 2015. 
 RSD hiljada RSD hiljada 
Prihodi od zakupnina   
Prihodi od članarina   
Prihodi od tantijema i licencnih naknada   
Ostali poslovni prihodi   
Ukupno   
 
  
4.5                             TROŠKOVI MATERIJALA 
 
 2016. 2015. 
 RSD hiljada RSD hiljada 
Troškovi materijala za izradu   
Troškovi ostalog materijala (režijskog) 5.057 2.131 
Troškovi rezervnih delova   
Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara 291 298 
Ukupno 5.348 2.429 
 
 
 







 
4.6                             TROŠKOVI GORIVA I E
ERGIJE 
 


 2016. 2015. 
 RSD hiljada RSD hiljada 
Troškovi električne energije 2.701 1.723 
Troškovi goriva 8.322 7.299 
Ukupno 11.023 9.022 


 
 
4.7      TROŠKOVI ZARADA, 
AK
ADA ZARADA I OSTALI LIČ
I RASHODI 
 
 2016 2015. 
 RSD hiljada RSD hiljada 
Troškovi  zarada i  naknada zarada  18.939 17.254 
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret 
poslodavca 


3.390 3.091 


Troškovi naknada po ugovoru o delu 655 734 
Troškovi naknada po autorskim ugovorima 592 578 
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 


1.867 1.481 


Ostali lični rashodi i naknade 1.655 1.687 
Ukupno 27.098 24.825 


 
 
4.8      TROŠKOVI PROIZVOD
IH USLUGA  
 
 2016. 2015. 
 RSD hiljada RSD hiljada 
Troškovi usluga na izradi učinaka   
Troškovi transportnih usluga 19.763 12.096 
Troškovi usluga održavanja 4.210 8.319 
Troškovi zakupnina   
Troškovi sajmova   
Troškovi reklame i propagande 239 210 
Troškovi istraživanja   
Troškovi razvoja koji se ne kapitalizuju   
Troškovi ostalih usluga 1.555 1.050 
Ukupno 25.767 21.675 


 
 


4.9          TROŠKOVI AMORTIZACIJE 
 
 2016. 2015. 
 RSD hiljada RSD hiljada 
Troškovi amortizacije postrojenja i opreme 5.374 5.227 
Ukupno 5.374 5.227 


 
 
 
 
 







 
 
4.10         
EMATERIJAL
I TROŠKOVI  
 
 2016. 2015. 
 RSD hiljada RSD hiljada 
Troškovi neproizvodnih usluga 1.112 813 
Troškovi reprezentacije 104 92 
Troškovi premija osiguranja 136 168 
Troškovi platnog prometa 145 133 
Troškovi članarina   
Troškovi poreza 73 84 
Troškovi doprinosa 5.283 2.699 
Ostali nematerijalni troškovi 372 565 
Svega   
Ukupno 7.225 4.554 


 
 
4.11           FI
A
SIJSKI RASHODI                   
 
 2016. 2015. 
 RSD hiljada RSD hiljada 
Ostali finansijski rashodi 1.775 1.716 
Rashodi kamata 804 1.329 
Negativne kursne razlike 325 145 
Ukupno 2.904 3.190 


 
 
4.12           OSTALI PRIHODI  
 
 2016. 2015. 
 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   
Prihodi od ukidanja dugoročnih i kratkoročnih rezervisanja   
Ostali nepomenuti prihodi 5 2 
Svega 5 2 
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   
Ukupno 5 2 







 
4.13            OSTALI RASHODI 
 
 2016. 2015. 
 RSD hiljada RSD hiljada 
Ostali rashodi   
Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih ulaganja, 
nekretnina, postrojenja i opreme 


3  


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 2 3 
Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe   
Ostali nepomenuti rashodi  511 
Svega 5 514 
Rashodi  po osnovu obezvređenja imovine    
Obezvređenje bioloških sredstava   
Obezvređenje nematerijalnih sredstava   
Obezvređenje nekretnina, postrojenja i opreme   
Obezvređenje zaliha materijala i robe   
Obezvređenje ostale imovine   
Svega   
Ukupno 5 514 


 
 
4.14            POREZ 
A DOBITAK 
 
 2016. 2015. 
 RSD hiljada RSD hiljada 
Finansijski rezultat u bilansu uspeha (dobitak/gubitak pre 
oporezivanja) 


5.225 7.235 


   Neto kapitalni dobici (gubici)   
   Usklađivanje i korekcije  rashoda u poreskom bilansu -1.613 -814 
   Usklađivanje i korekcija prihoda u poreskom bilansu   
Oporeziva dobit/gubitak 6.838 8.049 
   Umanjenje za iznos gubitka iz ranijih godina  3.207 
Kapitalni dobitak   
   Umanjenje za iznos kapitalnih gubitaka ranijih godina   
Poreska osnovica 6.838 4.842 
   Umanjenje za prihode od dividendi i udela u dobiti od rezidentnih 
obveznika 


  


Umanjena poreska osnovica (Obrazac PB) 6.838 4.842 
Obračunati porez (15%) 1.026 726 
   Umanjenje obračunatog poreza po osnovu poreskih podsticaja i 
oslobađanja 


718 508 


POREZ 
A DOBITAK (Obrazac PDP) 308 218 
Odloženi poreski rashod perioda   
Odloženi poreski prihod perioda   


 
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). 


 
 
5.    BILA
S STA
JA 


 
 
5.1        
EKRET
I
E, POSTROJE
JA  I  OPREMA  
      


 


Zemljište Građe.objekti 
Postrojenja 
i oprema 


Investi. 
Nekret. 


Ostale 
nekretnine, 
postrojenja 
i oprema U 


pripremi 


Ulaganja 
na tuđim 
nekretni, 
postroje. i 


opremi Ukupno 
�abavna 


vrednost 


        


Stanje na 
početku 
godine 


  43.379     43.379 


Korekcija 
početnog 
stanja 


        


Nove nabavke   155     155 
Prenos sa 
jednog oblika 
na drugi 


        


Otuđivanje i 
rashodovanje 


  5      


Ostalo         
Stanje na 
kraju godine 


  43.529     43.529 


         
Ispravka 


vrednosti 


        


Stanje na 
početku 
godine  


  15.522     15.522 


Korekcija 
početnog 
stanja 


        


Amortizacija 
2016. godine 


  5.373     5.373 


Otuđivanje i 
rashodovanje 


  2     2 


Obezvređenja         
Ostalo          
Stanje na 
kraju godine 


  20.893     20.893 



eotpisana 
vrednost 
31.12.2016.   22.636  


 


 


 


22.636 

eotpisana 
vrednost 
31.12.2015.   27.858  


 


 


 


27.858 
 
 
 







5.2 ZALIHE                  
 
 2016. 2015. 
 RSD hiljada RSD hiljada 
Materijal, rezervni delovi i alat   
Avansi za zalihe i usluge 139 168 
Ukupno 139 168 


 
 
5.3 POTRAŽIVA
JA PO OS
OVU PRODAJE                   
 
 2016. 2015. 
 RSD hiljada RSD hiljada 
Kupci u zemlji 4.794 5.879 
Ukupno 4.794 5.879 
 
Kupci su u celosti usaglašeni. Geografski se odnose na grad Šabac i grad Sremsku Mitrovicu.              
 
 
5.4 DRUGA POTRAZIVA
JA 
 
Druga potraživanja obuhvataju: 
 2016. 2015. 
 RSD hiljada RSD hiljada 
Potraživanja za kamatu i dividende   
Potraživanja od zaposlenih 4  
Potraživanja od državnih organa i organizacija 132 57 
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak 10 151 
Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa   
Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju   
Potraživanja po osnovu naknada šteta   
Ostala kratkoročna potraživanja   
Ukupno 146 208 
 
 
5.5 GOTOVI
SKI EKVIVALE
TI I  GOTOVI
A 
 
 2016. 2015. 
 RSD hiljada RSD hiljada 
U dinarima:   
Hartije od vrednosti – gotovinski ekvivalenti   
Tekući (poslovni) računi 626 466 
Izdvojena novčana sredstva i akreditivi   
Blagajna 7 10 
Ostala novčana sredstva   
Novčana sredstva čije je korišćenje ograničeno ili vrednost umanjena   
Svega   
U stranoj valuti:   
Devizni računi   
Devizni akreditivi   
Devizna blagajna   
Ostala novčana sredstva   
Novčana sredstva čije je korišćenje ograničeno ili vrednost umanjena    
Svega   
Ukupno 633 4 







 
5.6 POREZ 
A DODATU VRED
OST  
 
Porez na dodatu vrednost odnosi se na: 
 2016. 2015. 
 RSD hiljada RSD hiljada 
Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po opštoj stopi (osim 
plaćenih avansa) 


  


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 431 327 
Ukupno 431 327 
 
 


5.7 AKTIV
A VREME
SKA RAZGRA
ICE
JA 
 
Aktivna vremenska razgraničenja čine: 
 2016. 2015. 
 RSD hiljada RSD hiljada 
Unapred plaćeni troškovi   
Potraživanja za nefakturisani prihod   
Razgraničeni troškovi po osnovu obaveza 266 998 
Ostala aktivna vremenska razgraničenja 135 24 
Ukupno 401 1.022 
 
 


5.8 OS
OV
I KAPITAL 
 
Osnovni kapital obuhvata sledeće oblike kapitala: 
  2016. 2015. 
 % RSD hiljada RSD hiljada 
Akcijski kapital    
  - obične akcije    
  - preferencijalne akcije    
Udele     
Društveni kapital    
Državni kapital 100 50 50 
Ukupno  50 50 
 
Državni kapital predstavlja kapital javnog preduzeća koga je osnovala država, republika ili jedinica lokalne 
samouprave. Državni kapital obezbeđuje se iz javnih prihoda i o njegovom raspolaganju odlučuje osnivač.  
 
 
 
 
 
 


 







 
 
 
5.9 
ERASPOREĐE
I DOBITAK                 
 


 2016. 2015. 


 RSD hiljada RSD hiljada 


Nneraspoređeni dobitak ranijih godina 10572 9.870 


Nneraspoređeni dobitak tekuće godine 4.917 7.017 


Ukupno 15.489 16.887 
 
 


5.10 KRATKOROČ
E FI
A
SIJSKE OBAVEZE 
 


 2016. 2015. 


 RSD hiljada RSD hiljada 


Deo dugoročnih kredita i zajmova koji dospevaju do jedne godine 5.488 10.815 


Deo ostalih dugoročnih obaveza koje dospevaju do jedne godine 2.850 5.701 


Ostale dugoročne obaveze   


Ukupno 8.338 16.516 
 
Deo dugoročnih kredita i zajmova koji dospevaju do jedne godine 
 
Struktura obaveza po kreditima 


 2016. 2015. 


 RSD hiljada RSD hiljada 


Deo dugoročnih kredita isakazani po amortizovanoj vrednosti   


Finansijski krediti od:   


- banaka u zemlji 5.488 10.815 


- banaka u inostransvu   


Svega 5.488 10..815 
Robni krediti od:   


- dobavljača u zemlji   


- dobavljača u inostranstvu   


Svega   
Ukupno 5.488 10.815 
 
U dugoročne kredite su uključene i kratkoročni deo istih koji dospeva u roku od godinu dana i to u iznosu od 


5.488  hiljada. 


 


Pregled dela dugoročnih kredita po poveriocima koji dospevaju do jedne godine 


   2016. 2015. 


 Oznaka  


valute 


Kamatna 


stopa 


RSD 


hiljada 


RSD 


hiljada 


U dinarima:     


Addiko bank  6,23 5.488 10.815 


Ukupno   5.488 10.815 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Obaveze po osnovu finansijskog lizinga 
 
Pregled obaveza po osnovu finansijskog lizinga po poveriocima 


   2016. 2015. 


 Oznaka  


valute 


Kamatna 


stopa 


RSD 


hiljada 


RSD 


hiljada 


U dinarima:     


I TESA LEASI G DOO BEOGRAD  5,92 2.850 5.701 


Ukupno   2.850 5.701 
 
U dugoročne obaveze po osnovu finansijskog lizinga su  uključene i kratkoročni deo istih koji dospeva u roku 


od godinu dana i to u iznosu od 2.850 hiljade. 


 


U dugoročne obaveze  nisu uključene  obaveze za nedospele kamate iz otplatnog plana u iznosu RSD 266 


hiljada. (nalazi se na AVR) 


 


 


5.11 OBAVEZE IZ POSLOVA
JA               
 


 2015. 2015. 


 RSD hiljada RSD hiljada 


Dobavljači u zemlji 5.162 1.472 


Ukupno 5.162 1.472 
 
Dobavljači u zemlji su u najvećem delu usaglašeni. 


 


 


5.12       OSTALE KRATKOROČ
E OBAVEZE  
 


Obaveze iz specifičnih poslova 2016. 2015. 


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   


Svega   


   


Obaveze za zarade i naknade zarada (bruto)   


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


refundiraju 


 


 


Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog   


Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog   


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


poslodavca 


 


 


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   
   


Druge obaveze   


Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja 266 998 


Obaveze za dividende   


Obaveze za učešće u dobitku   


Obaveze prema zaposlenima   


Obaveze prema direktoru, odnosno članovima organa upravljanja i  67 







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   


Svega 266 1.065 
Ukupno 266 1.065 
 
 
5.13       OBAVEZE PO OS
OVU POREZA 
A DODATU VRED
OST  
 


 2016. 2015. 


 RSD hiljada RSD hiljada 


Obaveze za PDV po izdatim fakturama po opštoj stopi 


(osim primljenih avansa) 


  


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   


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 


  


Ukupno 0 0 
 
 


5.14          OBAVEZE ZA OSTALE  POREZE, DOPRI
OSE I DRUGE DAŽBI
E  
 


Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine obuhvataju: 


 2016. 2015. 


 RSD hiljada RSD hiljada 


Obaveze za akcize   


Obaveze za porez iz rezultata   


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


troškova 


  


Obaveze za doprinose koji terete troškove   


Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine 33  


Ukupno 33 0 
 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







6. DEYIZNI KURSEVI


Zvanitni srednji kursevi NBS primenjeni za preradun devimih pozicija bilansa stanja u funkcionalnu valutu su


bili slede6i:


31.12.2016. 31.12.2015.


EUR 123,4723 t21,6261


USD 117,1353 fit,2468
CHF 114.8473 112,5230


GBP 143,8065 I 64.9391
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 20768274 Шифра делатности 3821 ПИБ 107174776


Назив JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE REGIONALNA DEPONIJA SREM-MAČVA ŠABAC


Седиште Шабац , Хајдук Вељкова бб


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 89964 78581


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 4.2 89964 78006


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 89964 78006


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


64 III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА,
ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 1016 4.3 575


65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017



http://aplikacije3.apr.sr.gov.yu/fiinternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=a1870135-5d7c-424c-8205-d2f9d0087d0e&hash=10F8163673C73914E160561A34BD9C00AC65C3AC

7017

4917

218

308

7235

5225

89

7146

5225

514

5

2

5

3190

2904

145

325

1329

804

1716

1775

1716

1775

3190

2904

0

0

0

0

10848

8129

4554

7225

0

0

78581

89964

http://aplikacije3.apr.sr.gov.yu/fiinternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=a1870135-5d7c-424c-8205-d2f9d0087d0e&Naziv=Bilans%20uspeha&hash=10F8163673C73914E160561A34BD9C00AC65C3AC#

http://aplikacije3.apr.sr.gov.yu/fiinternal/





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
81835 67733


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 4.5 5348 2429


513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 4.6 11023 9022


52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 4.7 27098 24826


53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 4.8 25767 21675


540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 4.9 5374 5227


541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028


55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 4.10 7225 4554


В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 1030 8129 10848


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 4.11 2904 3190


56, осим 562, 563 и 564


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


1041 1775 1716


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



78006

89964





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 1775 1716


562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 804 1329


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


1047 325 145


Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 -
1040) 1048


Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 -
1032) 1049 2904 3190


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


67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 4.12 5 2


57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 4.13 5 514


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


1054 5225 7146


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 89


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 5225 7235


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


П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК


721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060 4.14 308 218


део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061


део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062


723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА 1063



67733

81835

575

78006

89964





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 4917 7017


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)



5227

5374

21675

25767

24826

27098

9022

11023

2429

5348






РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
Број: ФИН 184162/2017
Датум: 17.08.2017.


ПОТВРДА
О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ
ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ


ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2016. ДО 31.12.2016.
за


Назив правног лица / предузетника: JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE REGIONALNA DEPONIJA SREM-
MAČVA ŠABAC


Седиште правног лица / предузетника: Шабац, Хајдук Вељкова бб


Група обвезника: Привредно друштво или задруга


Mатични број: 20768274


Шифра и назив делатности:  3821 - Третман и одлагање отпада који није опасан


ПИБ: 107174776


Подаци о обвезнику на билансни дан: 31.12.2016.
Пословно име: JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE REGIONALNA DEPONIJA SREM-MAČVA ŠABAC
Шифра делатности: 3821
Величина правног лица за извештајну пословну годину: микро


Редовни годишњи финансијски извештај за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. и документација из члана 34. Закона о
рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 62/2013) достављени су од стране обвезника Агенцији за привредне
регистре - Регистру финансијских извештаја дана 27.06.2017. и евидентирани под бројем ФИН 184162/2017.


У поступку провере испуњености услова за јавно објављивање утврђено је да је предметни финансијски извештај
потпун и рачунски тачан, те да је уз тај извештај достављена комплетна документација прописана Законом, па су исти
дана 17.08.2017. уписани у Регистар и јавно објављени на интернет страници Агенције, у оквиру Регистра
финансијских извештаја, у обиму и садржају у којем су достављени, и то:







Биланс стања


Биланс успеха


Извештај о осталом резултату


Извештај о токовима готовине


Извештај о променама на капиталу


Напомене уз финансијски извештај


Одлука о усвајању финансијског извештаја или Изјава да није усвојен финансијски извештај


Одлука о расподели добити односно покрићу губитка или Изјава да није вршена расподела добити односно
покриће губитка


Ревизорски извештај са финансијским извештајем који је предмет ревизије


ВЕЛИЧИНА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ У НАРЕДНОЈ ПОСЛОВНОЈ ГОДИНИ:


На основу података из редовног годишњег финансијског извештаја за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. правно лице
се исправно разврстало као 2 - мало


Величина правног лица верификована од стране АПР – Регистра финансијских извештаја је 2 - мало правно лице


РЕГИСТРАТОР
Ружица Стаменковић с.р.
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		Ružica Stamenković 100043792-1402958455016












Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 20768274 Шифра делатности 3821 ПИБ 107174776


Назив JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE REGIONALNA DEPONIJA SREM-MAČVA ŠABAC


Седиште Шабац , Хајдук Вељкова бб


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 4917 7017


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.sr.gov.yu/fiinternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=a1870135-5d7c-424c-8205-d2f9d0087d0e&hash=10F8163673C73914E160561A34BD9C00AC65C3AC

0

0

7017

4917

7017

4917
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http://aplikacije3.apr.sr.gov.yu/fiinternal/





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 4917 7017


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)
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 20768274 Шифра делатности 3821 ПИБ 107174776


Назив JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE REGIONALNA DEPONIJA SREM-MAČVA ŠABAC


Седиште Шабац , Хајдук Вељкова бб


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 102098 77024


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


1. Продаја и примљени аванси 3002 101644 75928


2. Примљене камате из пословних активности 3003


3. Остали приливи из редовног пословања 3004 454 1096


II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 92092 72225


1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 52865 40355


2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 27020 26010


3. Плаћене камате 3008 792


4. Порез на добитак 3009 167 597


5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 11248 5263


III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 10006 4799


IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012 0


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 0 0


1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020


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


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



http://aplikacije3.apr.sr.gov.yu/fiinternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=a1870135-5d7c-424c-8205-d2f9d0087d0e&hash=10F8163673C73914E160561A34BD9C00AC65C3AC
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Позиција АОП
Износ


Текућа година Претходна година


1 2 3 4


В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
3025 0 0


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


1. Увећање основног капитала 3026


2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027


3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028 0


4. Остале дугорочне обавезе 3029


5. Остале краткорочне обавезе 3030


II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) 3031 9849 10122


1. Откуп сопствених акција и удела 3032


2. Дугорочни кредити (одливи) 3033 5906


3. Краткорочни кредити (одливи) 3034 5418


4. Остале обавезе (одливи) 3035 1569 1473


5. Финансијски лизинг 3036 2862 2743


6. Исплаћене дивиденде 3037


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


IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) 3039 9849 10122


Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040 102098 77024


Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041 101941 82347


Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) 3042 157


Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) 3043 5323


Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 476 5799


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 633 476


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)
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JKP REGIONALNA DEPONIJA „SREM-MAČVA“ ŠABAC


NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
ZA 2016. GODINU







1. OSNIVANJE I DELATNOST


JKP REGIONALNA DEPONIJA „SREM-MAČVA“ ŠABAC (u daljem tekstu: Društvo), je 
registrovano je kod Agencije za privredne registre pod brojem BD 81943/2011 sa sedištem u 
Sremskoj Mitrovici. Promena sedišta je registrovano kod Agencije za privredne registre pod br. BD 
62645/2016 od 04.08.2016.


JKP SREM-MAČVA  je osnovano 20.07.2011.godine, članovi društva su Grad Sr.Mitrovica sa udelom od 
50% i Grad Šabac takođe sa udelom od 50%. Nije bilo nikakvih statusnih promena.


Pretežna delatnost JKP SREM-MAČVE je tretman i odlaganje otpada koji nije opasan, šifra delatnosti 3821.  


Društvo je saglasno kriterijumima iz Zakona o računovodstvu razvrstano u malo  pravno lica.


Sedište Društva je Hajduk Veljka bb, Šabac Srbija


Poreski identifikacioni broj Društva je 107174776.


Matični broj Društva je 20768274.


Prosečan broj zaposlenih u 2016. godini bio je 26  (u 2015. godini 24).


Prema Statutu organi društva su:
Direktor, kao organ poslovođenja
Nadzorni odbor, kao organ nadzora


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. Društvo ne 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 Društva.


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 Društva 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 Društva odmeravaju se korišćenjem valute primarnog ekonomskog 
okruženja u kome Društvo posluje (funkcionalna valuta). Finansijski izveštaji prikazuju se u hiljadama RSD, 
koji predstavlja funkcionalnu i izveštajnu valutu Društva.


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 Društva za 2015. godinu, koji su  bili predmet revizije.


U skladu sa  Odeljkom 10 „Računovodstvene politike,  procene i  greške“,  Društvo 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). 


Prva primena MSFI za MSP podrazumeva retroaktivnu primenu ovog standarda pa je izvršen retrospektivni 
(retroaktivni) preračun podataka za 2013. godinu, kao da je i u toj godini primenjivan MSFI za MSP.


3.4.            Grupa za konsolidaciju   


Grupu za konsolidaciju čine matično društvo i  zavisna, pridružena i zajednički kontrolisana društva u zemlji i 
inostranstvu. 
JKP SREM MAČVA  nema povezanih pravnih lica.


3.5         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 Društvo odobri. 


Prihod od prodaje robe se priznaje onda kada su zadovoljeni svi sledeći uslovi:
a) Društvo je pronelo na kupca sve značajne rizike i koristi od vlasništva nad robom;
b) Društvo 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 Društvo;
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.


3.6 Poslovni rashodi


Ukupne poslovne rashode čine:  troškovi materijala; troškovi goriva i energije; troškovi zarada, naknada zarada 
i ostali lični rashodi; troškovi proizvodnih usluga; troškovi amortizacije;  nematerijalni troškovi.


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. 
          
3.7 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  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.


Društvo 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  
Društvo,  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 


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.


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.


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,  odnosno neto  iznos  koji  Društvo  očekuje  da  će  dobiti  za  sredstvo  na  kraju  njegovog 
korisnog veka trajanja, po odbitku očekivanih troškova otuđenja, smatra se jednakom nuli. 
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 Društva očekuje.


Amortizacija sredstva prestaje kada se ono isknjiži, što znači da se ono amortizuje čak i ako se ne koristi.


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


Stopa 
amortizacije 


POSTROJENJA I OPREMA


oprema i postrojenja 15%


Nameštaj 20%


Računarska oprema, telekomunikaciona oprema 20%


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.


3.10                             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 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 


3.11 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.


3.12  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;
 
Pri početnom priznavanju finansijskog sredstva ili finansijske obaveze, Društvo 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,  Društvo  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, Društvo  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, Društvo 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;


 Na kraju svakog izveštajnog perioda Društvo 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, Društvo treba 
da smanji knjigovodstvenu vrednost na nadoknadivi iznos. To smanjenje predstavlja gubitak zbog umanjenja 
vrednosti. Društvo treba odmah da prizna gubitak zbog umanjenja vrednosti finansijskog sredstva kao rashod 
perioda.
      
3.13                         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 indirektno se otpisuju na sporna 
i sumnjiva potraživanja. 


Indikatori verovatne nenaplativosti potraživanja su: kašnjenje kupca u izmirivanju svoje obaveze, blokada 
računa  kupca,  nad  kupcem  je  pokrenut  postupak  stečaja  ili  likvidacije,   kupac  ne  priznaje  iskazano 
potraživanje, itd.


Direktan otpis potraživanja od kupaca na teret rashoda perioda se vrši ukoliko je nenaplativost 
izvesna i dokumentovana (npr: Društvo 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  organ  upravljanja 
preduzeća.


Odluku o direktnom otpisu potraživanja od kupaca na predlog komisije za popis potraživanja i kratkoročnih  
plasmana donosi organ upravljanja 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.







3.14 Primanja zaposlenih


Primanja  zaposlenih su svi  oblici  naknada koje Društvo daje u razmenu za usluge zaposlenih,  uključujući 
direktore i rukovodstvo. 
U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Društvo 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.  Društvo 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. Društvo 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.


3.15 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).


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. 


   
1.      BILANS USPEHA


4.1 PRIHODI OD PRODAJE ROBE


2016. 2015.
RSD hiljada RSD hiljada


Domaće tržište
Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima  
Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima
Prihodi od prodaje robe 
Svega
Inostrano tržište
Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima  
Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima
Prihodi od prodaje robe 
Svega
Ukupno


4.2 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA







2016. 2015.
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 89.964 78.006
Svega
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 89.964 78.006


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


 2016. 2015.
RSD hiljada RSD hiljada


Prihodi  od  premija,  subvencija,  dotacija,  regresa,  kompenzacija  i 
povraćaja poreskih dažbina


575


Prihodi po osnovu uslovljenih donacija
Ukupno 575


4.4 DRUGI POSLOVNI PRIHODI


2016. 2015.
RSD hiljada RSD hiljada


Prihodi od zakupnina
Prihodi od članarina
Prihodi od tantijema i licencnih naknada
Ostali poslovni prihodi
Ukupno


 
4.5                             TROŠKOVI MATERIJALA


2016. 2015.
RSD hiljada RSD hiljada


Troškovi materijala za izradu
Troškovi ostalog materijala (režijskog) 5.057 2.131
Troškovi rezervnih delova
Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara 291 298
Ukupno 5.348 2.429







4.6                             TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE


2016. 2015.
RSD hiljada RSD hiljada


Troškovi električne energije 2.701 1.723
Troškovi goriva 8.322 7.299
Ukupno 11.023 9.022


4.7      TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI


2016 2015.
RSD hiljada RSD hiljada


Troškovi  zarada i  naknada zarada 18.939 17.254
Troškovi  poreza  i  doprinosa  na  zarade  i  naknade  zarada  na  teret 
poslodavca


3.390 3.091


Troškovi naknada po ugovoru o delu 655 734
Troškovi naknada po autorskim ugovorima 592 578
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


1.867 1.481


Ostali lični rashodi i naknade 1.655 1.687
Ukupno 27.098 24.825


4.8      TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA 


2016. 2015.
RSD hiljada RSD hiljada


Troškovi usluga na izradi učinaka
Troškovi transportnih usluga 19.763 12.096
Troškovi usluga održavanja 4.210 8.319
Troškovi zakupnina
Troškovi sajmova
Troškovi reklame i propagande 239 210
Troškovi istraživanja
Troškovi razvoja koji se ne kapitalizuju
Troškovi ostalih usluga 1.555 1.050
Ukupno 25.767 21.675


4.9          TROŠKOVI AMORTIZACIJE


2016. 2015.
RSD hiljada RSD hiljada


Troškovi amortizacije postrojenja i opreme 5.374 5.227
Ukupno 5.374 5.227







4.10 NEMATERIJALNI TROŠKOVI 


2016. 2015.
RSD hiljada RSD hiljada


Troškovi neproizvodnih usluga 1.112 813
Troškovi reprezentacije 104 92
Troškovi premija osiguranja 136 168
Troškovi platnog prometa 145 133
Troškovi članarina
Troškovi poreza 73 84
Troškovi doprinosa 5.283 2.699
Ostali nematerijalni troškovi 372 565
Svega
Ukupno 7.225 4.554


4.11 FINANSIJSKI RASHODI                  


2016. 2015.
RSD hiljada RSD hiljada


Ostali finansijski rashodi 1.775 1.716
Rashodi kamata 804 1.329
Negativne kursne razlike 325 145
Ukupno 2.904 3.190


4.12 OSTALI PRIHODI 


2016. 2015.
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
Prihodi od ukidanja dugoročnih i kratkoročnih rezervisanja
Ostali nepomenuti prihodi 5 2
Svega 5 2
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
Ukupno 5 2







4.13 OSTALI RASHODI


2016. 2015.
RSD hiljada RSD hiljada


Ostali rashodi
Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih ulaganja, 
nekretnina, postrojenja i opreme


3


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 2 3
Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe
Ostali nepomenuti rashodi 511
Svega 5 514
Rashodi  po osnovu obezvređenja imovine 
Obezvređenje bioloških sredstava
Obezvređenje nematerijalnih sredstava
Obezvređenje nekretnina, postrojenja i opreme
Obezvređenje zaliha materijala i robe
Obezvređenje ostale imovine
Svega
Ukupno 5 514


4.14 POREZ NA DOBITAK


2016. 2015.
RSD hiljada RSD hiljada


Finansijski  rezultat  u  bilansu  uspeha  (dobitak/gubitak pre 
oporezivanja)


5.225 7.235


   Neto kapitalni dobici (gubici)
   Usklađivanje i korekcije  rashoda u poreskom bilansu -1.613 -814
   Usklađivanje i korekcija prihoda u poreskom bilansu
Oporeziva dobit/gubitak 6.838 8.049
   Umanjenje za iznos gubitka iz ranijih godina 3.207
Kapitalni dobitak
   Umanjenje za iznos kapitalnih gubitaka ranijih godina
Poreska osnovica 6.838 4.842
   Umanjenje za prihode od dividendi i udela u dobiti od rezidentnih 
obveznika
Umanjena poreska osnovica (Obrazac PB) 6.838 4.842
Obračunati porez (15%) 1.026 726
   Umanjenje  obračunatog  poreza  po  osnovu  poreskih  podsticaja  i 
oslobađanja


718 508


POREZ NA DOBITAK (Obrazac PDP) 308 218
Odloženi poreski rashod perioda
Odloženi poreski prihod perioda


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).


5 BILANS STANJA


5.1        NEKRETNINE, POSTROJENJA  I  OPREMA 
 


Zemljište
Građevi. 
objekti


Postrojenja 
i oprema


Investi. 
nekretnine


Ostale 
nekretnine, 
postrojenja i 


oprema U 
pripremi


Ulaganja na 
tuđim 


nekretninama, 
postrojenjima 


i opremi Ukupno
Nabavna vrednost
Stanje na početku 
godine


43.379 43.379


Korekcija početnog 
stanja
Nove nabavke 155 155
Prenos sa jednog 
oblika na drugi
Otuđivanje i 
rashodovanje


5


Ostalo
Stanje na kraju 
godine


43.529 43.529


Ispravka vrednosti
Stanje na početku 
godine 


15.522 15.522


Korekcija početnog 
stanja
Amortizacija 2016. 
godine


5.373 5.373


Otuđivanje i 
rashodovanje


2 2


Obezvređenja
Ostalo 
Stanje na kraju 
godine


20.893 20.893


Neotpisana 
vrednost 
31.12.2016. 22.636 22.636
Neotpisana 
vrednost 
31.12.2015. 27.858 27.858







5.2 ZALIHE                 


2016. 2015.
RSD hiljada RSD hiljada


Materijal, rezervni delovi i alat
Avansi za zalihe i usluge 139 168
Ukupno 139 168


5.3 POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE                  


2016. 2015.
RSD hiljada RSD hiljada


Kupci u zemlji 4.794 5.879
Ukupno 4.794 5.879


   Kupci su u celosti usaglašeni. Geografski se odnose na grad Šabac i grad Sremsku Mitrovicu.             


5.4 DRUGA POTRAZIVANJA


Druga potraživanja obuhvataju:
2016. 2015.


RSD hiljada RSD hiljada
Potraživanja za kamatu i dividende
Potraživanja od zaposlenih 4
Potraživanja od državnih organa i organizacija 132 57
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak 10 151
Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa
Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju
Potraživanja po osnovu naknada šteta
Ostala kratkoročna potraživanja
Ukupno 146 208


5.5 GOTOVINSKI EKVIVALENTI I  GOTOVINA


2016. 2015.
RSD hiljada RSD hiljada


U dinarima:
Hartije od vrednosti – gotovinski ekvivalenti
Tekući (poslovni) računi 626 466
Izdvojena novčana sredstva i akreditivi
Blagajna 7 10
Ostala novčana sredstva
Novčana sredstva čije je korišćenje ograničeno ili vrednost umanjena
Svega


U stranoj valuti:
Devizni računi
Devizni akreditivi
Devizna blagajna
Ostala novčana sredstva
Novčana sredstva čije je korišćenje ograničeno ili vrednost umanjena 
Svega
Ukupno 633 476







5.6 POREZ NA DODATU VREDNOST 


Porez na dodatu vrednost odnosi se na:
2016. 2015.


RSD hiljada RSD hiljada
Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po opštoj stopi (osim 
plaćenih avansa)
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 431 327
Ukupno 431 327


5.7 AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA


Aktivna vremenska razgraničenja čine:
2016. 2015.


RSD hiljada RSD hiljada
Unapred plaćeni troškovi
Potraživanja za nefakturisani prihod
Razgraničeni troškovi po osnovu obaveza 266 998
Ostala aktivna vremenska razgraničenja 135 24
Ukupno 401 1.022


5.8 OSNOVNI KAPITAL


Osnovni kapital obuhvata sledeće oblike kapitala:
2016. 2015.


% RSD hiljada RSD hiljada
Akcijski kapital
  - obične akcije
  - preferencijalne akcije
Udele 
Društveni kapital
Državni kapital 100 50 50
Ukupno 50 50


Državni kapital predstavlja kapital javnog preduzeća koga je osnovala država, republika ili jedinica lokalne 
samouprave. Državni kapital obezbeđuje se iz javnih prihoda i o njegovom raspolaganju odlučuje osnivač. 







5.9 NERASPOREĐENI DOBITAK                


2016. 2015.
RSD hiljada RSD hiljada


Nneraspoređeni dobitak ranijih godina 10572 9.870
Nneraspoređeni dobitak tekuće godine 4.917 7.017
Ukupno 15.489 16.887


5.10 KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE


2016. 2015.
RSD hiljada RSD hiljada


Deo dugoročnog kredita i zajmova koji dospevaju do jedne godine 5.488 10.815
Deo ostalih dugoročnih obaveza koje dospevaju do jedne godine 2.850 5.701
Ostale dugoročne obaveze
Ukupno 8.338 16.516
Deo dugoročnih kredita i zajmova koji dospevaju do jedne godine


Struktura obaveza po kreditima
2016. 2015.


RSD hiljada RSD hiljada
Dugoročni krediti isakazani po amortizovanoj vrednosti
Finansijski krediti od:
- banaka u zemlji 5.488 10.815
- banaka u inostransvu
Svega 5.488 10..815
Robni krediti od:
- dobavljača u zemlji
- dobavljača u inostranstvu
Svega
Ukupno 5.488 10.815


U dugoročne kredite su uključene i kratkoročni deo istih koji dospeva u roku od godinu dana i to u iznosu od  
5.488  hiljada.


Pregled dugoročnih kredita po poveriocima
2016. 2015.


Oznaka 
valute


Kamatna 
stopa


RSD 
hiljada


RSD 
hiljada


U dinarima:
Addiko bank 6,23 5.488 10.815
Ukupno 5.488 10.815







Obaveze po osnovu finansijskog lizinga


Pregled obaveza po osnovu finansijskog lizinga po poveriocima
2016. 2015.


Oznaka 
valute


Kamatna 
stopa


RSD 
hiljada


RSD 
hiljada


U dinarima:
INTESA LEASING DOO BEOGRAD 5,92 2.850 5.701
Ukupno 2.850 5.701


U dugoročne obaveze po osnovu finansijskog lizinga su  uključene i kratkoročni deo istih koji dospeva u roku 
od godinu dana i to u iznosu od 2.850 hiljade.


U dugoročne obaveze  nisu uključene  obaveze za nedospele kamate iz otplatnog plana u iznosu RSD 266  
hiljada. (nalazi se na AVR)


5.11 OBAVEZE IZ POSLOVANJA              


2015. 2015.
RSD hiljada RSD hiljada


Dobavljači u zemlji 5.162 1.472
Ukupno 5.162 1.472


Dobavljači u zemlji su u najvećem delu usaglašeni.


5.12       OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE 


Obaveze iz specifičnih poslova 2016. 2015.
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
Svega


Obaveze za zarade i naknade zarada (bruto)
Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje se 
refundiraju
Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog
Obaveze  za  poreze  i  doprinose  na  zarade  i  naknade  zarada  na  teret 
poslodavca
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


Druge obaveze
Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja 266 998
Obaveze za dividende
Obaveze za učešće u dobitku
Obaveze prema zaposlenima
Obaveze prema  direktoru,  odnosno  članovima  organa  upravljanja  i 67







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
Svega 266 1.065
Ukupno 266 1.065


5.13       OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST 


2016. 2015.
RSD hiljada RSD hiljada


Obaveze za PDV po izdatim fakturama po opštoj stopi
(osim primljenih avansa)
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
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
Ukupno 0 0


5.14          OBAVEZE ZA OSTALE  POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE 


Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine obuhvataju:
2016. 2015.


RSD hiljada RSD hiljada
Obaveze za akcize
Obaveze za porez iz rezultata
Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret 
troškova
Obaveze za doprinose koji terete troškove
Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine 33
Ukupno 33 0


6. DEVIZNI KURSEVI







Zvanični srednji kursevi NBS primenjeni za preračun deviznih pozicija bilansa stanja u funkcionalnu valutu su 
bili sledeći:


31.12.2016. 31.12.2015.
EUR 123,4723 121,6261
USD 117,1353 111,2468
CHF 114,8473 112,5230
GBP 143,8065 164,9391
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 20768274 Шифра делатности 3821 ПИБ 107174776


Назив JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE REGIONALNA DEPONIJA SREM-MAČVA ŠABAC


Седиште Шабац , Хајдук Вељкова бб


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 50 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 50 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 50 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 50 4032 4050



http://aplikacije3.apr.sr.gov.yu/fiinternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=a1870135-5d7c-424c-8205-d2f9d0087d0e&hash=10F8163673C73914E160561A34BD9C00AC65C3AC

15539

1398

16937

16937

6937

10000

10000

50

http://aplikacije3.apr.sr.gov.yu/fiinternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=a1870135-5d7c-424c-8205-d2f9d0087d0e&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20promenama%20na%20kapitalu&hash=10F8163673C73914E160561A34BD9C00AC65C3AC#

http://aplikacije3.apr.sr.gov.yu/fiinternal/





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 50 4036 4054


 



50





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 9950


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 9950


4


Промене у претходној _____ години


а) промет на дуговној страни рачуна 4061 4079 4097 79


б) промет на потражној страни рачуна 4062 4080 4098 7016


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 16887


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 16887



50





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 6315


б) промет на потражној страни рачуна 4070 4088 4106 4917


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 15489


 



50





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



50





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


 



9950





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



16887

7016

79

9950





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 10000 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 10000 4246
б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4222


4


Промене у претходној _____
години


а) промет на дуговној страни рачуна 4223 4238


6937 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 16937 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 16937 4250
б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4230



15489

4917

6315

16887





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 1398 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 15539 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)





