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На основу члана 50. Закона о тржишту капитала (Сл. гласник РС бр. 31/2011) и члана 3. Правилника о 

садржини , форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних 

друштава („Сл. Гласник РС бр.14/2012) Акцинарско друштво“ НАПРЕДАК“ а.д. ,Пирот, Паје 

Јовановића 1, доноси годишњи извештај о пословању следећег садржаја: 

 

 

 

 

1.ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ ИЗВЕШТАВАЊА 

2. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТАВА ЗА 2015. ГОДИНУ 

3.   ИЗЈАВА ЛИЦА ОДГОВОРНИХ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

4. ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2015. ГОДИНУ. 

Биланс стања,  

Биланс успеха,  

Извештај о токовима готовине, 

Извештај о осталом резултату, 

Извештај о променама на капиталу и  

Напомене уз финансисјке извештаје 

4. ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

5. ОДЛУКА НАДЛЕЖНОГ ОРАГАНА О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

6. ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА 

         

 

 

 

 

 



 

 

 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ ИЗВЕШТАВАЊА 

1.1.  Пословни име : 

        ПД „НАПРЕДАК“ АД 

1.2.  Седиште и адреса 

        ПИРОТ, Паје Јовановића 1 

1.3.  Датум оснивања 

        21.11.2002. 

1.4. Maтични број   

     07276524 

1.5. Број и датум решења у Агенцији за привредне регистре 

             BD 50121/2005     

1.6.  ПИБ – порески индетификациони број 

      100181174 

1.7.  Шифра делатности 

             4339  -Остали завршни  радови 

1.8. Телефон и факс 

010/321-812 

1.9.  Е-маил адреса 

napredakpi@open.telekom.rs 

1.10.  Текући рачуни и банке код којих се воде 

Banca Intesa a.d. Beograd -160-7437-84 

1.11. Име и презиме директора 

Јовица Крстић 

 

 

 



2.  ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА ЗА 2015 ГОДИНУ 

2.1. Представљање Друштва         

. 

Основни капитал друштва на данашњи дан се састоји од 2.591 акције номиналне вредности 3.000,00 

динара које  носе ознаку  CFI код: ЕSVUFR;  ISIN број: RSNPPIE41346  и укључене су на тржишни  

сегмент –MTP Belex - Београдске берзе АД Београд.  

Подаци о члановима управе  

  

Директор Друштва : Јовица Крстић 

  Одбор директора: 

1. Обрад Мадић – председник одбора директора  

2. Јовица Крстић – члан одбора  

3. Бобан Глигоријевић – члан одбора 

                

        

Укупан број запослених лица и њихова стручна спрема у предходној години:   

              

Година НKВ ПKВ КВ ССС ВШС ВСС 

2015.  4 6 6  2 

     

   

На дан састављања извештаја  ,а према подацима из Централног регистра депо и клиринга  хартија од 

вредности, првих десет акционара и њихов проценат учешћа у капиталу друштва је следећи: 

Име/пословно 

име имаоца 
Број  акција са правом гласа Проценат  

Крстић Јовица 1.897 73,16 % 

Акционарски фонд 247 9,52 % 

Панић Момчило 44 1,70 % 

Панић Саша 44 1,70 % 

Манић Божидар 40 1,54% 

Богдановић Србислав 36 1,39% 

Потић Градимир 36 1,39% 



Лазаревић Богољуб 34 1,31% 

Тодоровић Јовица 29 1,12% 

Петровић Витомир 27 1,04% 

Васић Синиша 27 1,04% 

Живковић Радован 23 0,96% 

Лазаревић Срђан 21 0,88% 

Панић Ковиљка 21 0,88% 

Станков Драган 27 1,04% 

Џунић Славиша 21 0,88% 

 

Напомена: Извод из Централног регистра дана 06.04.2016. године. 

  -Купац 70% акција П.Д. је имао обавезу по уговору до докапитализације П.Д. 637.000,00 

што је он уредно извршио и стекао нових 212 акција тако да сада има 1.897 акцијаа укупан број акција је 

2.593. Нове 212 акције већинског власника акција су регистроване у Централни регистар хартија од 

вредности, док је њихова вредност регистрована код Агенције за привредне регистре. 

2.2. Резултати пословања у 2015. години 

Биланс успеха 

Структура прихода и расхода и оствареног резлтата пословања у 2015. години 

 2015 2014 

 СТРУКТУРА ПРИХОДА И РАСХОДА     

Пословни приходи 22.582.000,00 26.255.000,00 

Пословни расходи 21.764.000,00 25.521.000,00 

ПОСЛОВНИ ДОБИТАК/ГУБИТАК 818.000,00 743.000,00 

     

Финансијски приходи 25.000,00 201.000,00 

Финансијски расходи 151.000,00 67.000,00 

ДОБИТАК/ГУБИТАК ИЗ ФИНСНСИРАЊА -126.000,00 134.000,00 

      



Приходии од усклађивања вред.остале имовине 

која се исказје по фер вредности 0,00 0,00 

Расходи од усклађивања вред.остале имовине 

која се исказје по фер вредности 0,00 0,00 

Остали приходи 0,00 0,00 

Остали расходи 0,00 153.000,00 

    

ДОБИТАК/ГУБИТАК  ИЗ РЕДОВНОГ 

ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 692.000,00 724.000,00 

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 692.000,00 724.000,00 

Порески расход периода 142.000,00 128.000,00 

Одложени порески расход периода 0,00 0,00 

Одложени порески приход периода 0,00 190.000,00 

НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК 550.000,00 786.000,00 

 

 

Привредно друштво је у билансу успеха на дан 31.12.2015. године исказало добитак од 786 хиљада динара, 

на пораст добита утицао је и одложени порески приход периода у износу од 190. хиљада динара. С 

обзиром на недостатак послова и ниских цена као и нелојалне конкуренције резултат је задовољавајући. 

Пословна активност П.Д. -а траје 8 месеци у години јер се у зимском периоду често уопште не ради и 

немогуће је надокнадити трошкове прерасподеле радног времена. 

 

Биланс стања  

У 2015. години у билансу стања основна средства на дан 31.12.2014.год. износе 4.664. хиљада динара, 

амортизација ѕа 2014.год. иѕноси 491. хиљаде динара и укључена је у трошкове пословања извештајног 

периода. 

Усаглашено је стање са свим значајнијим купцима и друштво редовно наплаћује своја потраживања, осим 

са купцем који је утужен у јануару 2015.године и спор је у току где друштво очекује позитиван исход и 

наплату спорног потраживања у износу од 1.397. хиљада динара. 

 

 

 

 

 



Стање  имовине друштва 

 

Назив и врста  Место  
Површина 

објекта (m2) 

Вредност на дан 

31.12.2015. године u 

динарима 

Пословна зграда 
Пирот, Паје 

Јовановића 1 
300  

Паркинг простор/земљиште 
Пирот, Паје 

Јовановића 1 
0,03  

 

Укупна вредност : 

земљиште и објекти  

  4.665.000.00 

            

Значајни показатељи пословања и успешности 

Ликвидност I степена 

 

= 

готовина и гот. еквиваленти 

краткорочне обавезе 

 

= 

АОП 0068 

АОП 0442 

 

= 
0,53 

Ликвиднос II степена 

 

= 

обртна имовина - залихе 

краткорочне обавезе 

 

= 

АОП 0043-АОП 

0044 

АОП 0442 

 

= 
3,51 

Рацио нето обртног 

фонда 
= 

обртна имовина - краткорочне 

обавезе 

обртна средства 

 

= 

АОП 0043-АОП 

0442 

АОП 0043 

 

= 
0,72 

Финансијска 

стабилност 
= 

сопствени капитал 

пословна пасива 

 

= 

АОП 0401 

АОП 0464 

 

= 
0,77 

Рентабилитет укупног 

капитала 

након опорезивања 

= 
_____нето добитак_______ 

капитал 

 

= 

АОП 0417  

АОП 0401 

 

= 
0,04 

 



Нето добитак/губитак по акцији: 

 

ПОКАЗАТЕЉИ 2015. 2014. 

Нето добитак (губитак) 550.000,00 786.000,00 

Просечан број акција током године 2.593,00 2.593,00 

Нето добитак по акцији у динарима 212,00 303,12 

 

Привредно друштво „НАПРЕДАК“ а.д. Пирот  је током предходне 2015. године остварило пуну 

финансијску стабилност, редовно су измириване обавезе према повериоцима и друштву и нема доспелих а 

неплаћених обавеза, током предходне 2015. године. 

2.3. Положај на тржишту роба и услуга, главни кокнуренти и процена њиховог учешћа на тржишту 

/ 

2.4. Очекивани развој друштва у наредном периоду, као и главни ризици и претње којима је 

друштво изложено 

-Недостатак посла на тржишту, нелојална конкуренција и ниске цене наших услуга. 

2.5 .  Промене у пословним политикама друштва 

 -Нема 

2.6. Важнији пословни догађаји који су наступили након протека пословне године за коју се   

  подноси извештај 

  - Увођење стандарда ИМС-а и поседовање сва три сертификата 

ИСО 9001-2008 

СРПС ОХСАС 18001/2008 

СРПС ИСО 14001/2005 

 2.7  Значајнији послови са повезаним лицима  

     Нема повезаних правних лица у пословном односу.  

 2.8. Активности друштва на пољу истраживања и развоја 

2.9.  Стицање сопствених  акција 

Није било стицања сопствених акција у предходној години. 





Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07276524 Шифра делатности 4339 ПИБ 100185174

Назив PRIVREDNO DRUŠTVO ZA ZAVRŠNE RADOVE U GRAĐEVINARSTVU NAPREDAK AD PIROT

Седиште Пирот , Паје Јовановића 1

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2015. 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 5073 5268 5758

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 5073 5268 5758

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 4494 4665 4834

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 579 603 924

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

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=95ba07bd-17f0-4642-80c3-0be9cb55274f&hash=C88FEF1E0DCC4037A7F0A7AE78691A3B32FEFF95
16786
18615
18103
29
33
72
89
24
1163
1727
675
778
926
400
387
835
400
387
835
1216
1756
1716
86
1216
1756
1802
3483
4770
3659
0
0
0
527
425
474
527
425
474
527
425
474
0
0
0
103
786
550
2201
2162
2948
2304
2948
3498
1307
2693
1307
1386
9165
7779
7779
9165
7779
7779
12776
13420
13970
16786
18615
18103
289
362
539
1865
1946
30
30
30
0
0
0
5758
5268
5073
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 0022

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 0023

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

0024 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 0 0 0

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

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

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

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

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 0039

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 0040

056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 0041

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042 48 48

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

0043 12982 13299 11028

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +
0049 + 0050) 0044 116 372 938

10 1. Материјал, резервни делови, алат и
ситан инвентар 0045 94 296 755

11 2. Недовршена производња и недовршене
услуге 0046

12 3. Готови производи 0047

924
603
579
4834
4665
4494
5758
5268
5073


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 22 76 183

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

0051 10528 11032 9147

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 10528 11032 9147

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 85

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 30 30 30

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 30 30 30

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И
ГОТОВИНА 0068 1946 1865 539

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 362

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 289

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

0071 18103 18615 16786

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 13970 13420 12776

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

0402 7779 7779 9165

300 1. Акцијски капитал 0403 7779 7779 9165

301 2. Удели друштава с ограниченом
одговорношћу 0404

302 3. Улози 0405

303 4. Државни капитал 0406

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 1386

330

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

0414 1307 2693 1307

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 3498 2948 2304

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 2948 2162 2201

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 550 786 103

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 474 425 527

0
0
0


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 +
0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425 474 425 527

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 474 425 527

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 0 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

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у
иностранству 0438

416 7. Обавезе по основу финансијског
лизинга 0439

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441

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

0442 3659 4770 3483

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

0443 1802 1756 1216

420 1. Краткорочни кредити од матичних и
зависних правних лица 0444 86

421 2. Краткорочни кредити од осталих
повезаних правних лица 0445

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи 0446 1716 1756 1216

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0447

9147
11032
10528
183
76
22
755
296
94
938
372
116
11028
13299
12982
48
48


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

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И
КАУЦИЈЕ 0450

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

0451 835 387 400

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 835 387 400

436 6. Добављачи у иностранству 0457

439 7. Остале обавезе из пословања 0458

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 926 778 675

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА
ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460 1727 1163

48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,
ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0461 24 89

49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА 0462 72 33 29

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 18103 18615 16786

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)

30
30
30
85
9147
11032
10528


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07276524 Шифра делатности 4339 ПИБ 100185174

Назив PRIVREDNO DRUŠTVO ZA ZAVRŠNE RADOVE U GRAĐEVINARSTVU NAPREDAK AD PIROT

Седиште Пирот , Паје Јовановића 1

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. 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 22582 26255

60
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)
1002 626 193

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 626 193

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 21956 26062

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 21956 26062

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

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

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=95ba07bd-17f0-4642-80c3-0be9cb55274f&hash=C88FEF1E0DCC4037A7F0A7AE78691A3B32FEFF95
786
550
190
128
142
724
692
724
692
153
126
134
24
43
70
81
0
81
67
151
133
68
25
68
25
201
25
743
818
1394
1248
193
626
26255
22582
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

50 до 55, 62 и 63

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

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

1018
21764 25512

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 618 188

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 4345 5817

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 626 848

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 10556 10951

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 3971 5823

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 352 491

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028 48

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 1248 1394

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 1030 818 743

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

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 +
1039) 1032 25 201

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

1033 25 68

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 25 68

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 133

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

1039

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 +
1047) 1040 151 67

56, осим 562, 563 и 564

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

1041 81 0

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

26062
21956
193
626


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 81

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 70 43

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

1047 24

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 -
1040) 1048 134

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 -
1032) 1049 126

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

57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 153

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

1054 692 724

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

1055

69-59

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

1056

59-69

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

1057

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 -
1055 + 1056 - 1057) 1058 692 724

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

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060 142 128

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062 190

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА 1063

188
618
25512
21764
26062
21956


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 550 786

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)

48
491
352
5823
3971
10951
10556
848
626
5817
4345


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07276524 Шифра делатности 4339 ПИБ 100185174

Назив PRIVREDNO DRUŠTVO ZA ZAVRŠNE RADOVE U GRAĐEVINARSTVU NAPREDAK AD PIROT

Седиште Пирот , Паје Јовановића 1

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године

- у хиљадама динара -

Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
3001 22606 29741

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

1. Продаја и примљени аванси 3002 22582 29608

2. Примљене камате из пословних активности 3003 24 133

3. Остали приливи из редовног пословања 3004

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 24327 28281

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 11562 14803

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 9631 10816

3. Плаћене камате 3008 151 46

4. Порез на добитак 3009 206 39

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 2777 2577

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 1460

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012 1721

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
3013 0 68

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 68

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљене дивиденде 3018

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 0 533

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 533

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

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирањa (II-I) 3024 465

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=ba3a513c-45d2-44cc-b53b-8de77c460209&hash=D9F1315FE46317C4959EEDD32CBDB0A9E2EE3414
1865
1946
539
1865
1326
81
28944
24327
30270
24408
331
1802
130
130
0
461
1802
461
1802
465
39
206
46
151
10816
9631
14803
11562
28281
24327
133
24
29608
22582
29741
22606
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
3025 1802 461

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 1802 461

4. Остале дугорочне обавезе 3029

5. Остале краткорочне обавезе 3030

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) 3031 0 130

1. Откуп сопствених акција и удела 3032

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034

4. Остале обавезе (одливи) 3035 130

5. Финансијски лизинг 3036

6. Исплаћене дивиденде 3037

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) 3038 1802 331

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

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040 24408 30270

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041 24327 28944

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) 3042 81 1326

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) 3043

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 1865 539

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 1946 1865

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 07276524 Шифра делатности 4339 ПИБ 100185174

Назив PRIVREDNO DRUŠTVO ZA ZAVRŠNE RADOVE U GRAĐEVINARSTVU NAPREDAK AD PIROT

Седиште Пирот , Паје Јовановића 1

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. 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 550 786

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=ba3a513c-45d2-44cc-b53b-8de77c460209&hash=D9F1315FE46317C4959EEDD32CBDB0A9E2EE3414
0
0
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http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

335

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

а) добици 2013

б) губици 2014

336

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

а) добици 2015

б) губици 2016

337

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

а) добици 2017

б) губици 2018

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

2019

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

2020

III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК
ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА 2021

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

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

В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ
ПЕРИОДА

I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 -
2002 + 2022 - 2023) ≥ 0 2024 550 786

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)



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07276524 Шифра делатности 4339 ПИБ 100185174

Назив PRIVREDNO DRUŠTVO ZA ZAVRŠNE RADOVE U GRAĐEVINARSTVU NAPREDAK AD PIROT

Седиште Пирот , Паје Јовановића 1

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. 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 9165 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 9165 4024 4042

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4007 1386 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 7779 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 7779 4032 4050

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=ba3a513c-45d2-44cc-b53b-8de77c460209&hash=D9F1315FE46317C4959EEDD32CBDB0A9E2EE3414
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http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4015 4033 4051

б) промет на потражној страни рачуна 4016 4034 4052 1386

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 7779 4036 4054 1386

 

9165


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 2304

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4057 4075 4093 142

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 2162

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 4079 4097

б) промет на потражној страни рачуна 4062 4080 4098 786

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 2948

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 2948

7779
1386


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

б) промет на потражној страни рачуна 4070 4088 4106 550

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 3498

 

7779


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 1307 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 1307 4132 4150

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4115 4133 4151

б) промет на потражној страни рачуна 4116 1386 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 2693 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 2693 4140 4158

1386
7779
1386


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 1386 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 1307 4144 4162

 

142
2304


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

2948
786
2162


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 12776 4244

б) потражни салдо рачуна 4218

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4219

4236 142 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 12634 4246
б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4222

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4223 4238

786 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 13420 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 13420 4250
б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4230

3498
550
2948


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 550 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 13970 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)
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P.D. ’’Napredak’’ AD Pirot 

 

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE 
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Napomene uz finansijske izveštaje za godinu završenu 31. decembra 2015. godine 

(Svi iznosi su izraženi u hiljadama RSD, osim ako nije drugačije naznačeno) 

 

  1 

 

1. Opšte informacije 

 

P.D. ’’Napredak’’ AD Pirot (U daljem tekstu: Društvo) je osnovano 09.02.1979.god. 

izdvajanjem iz preduzeca ’’Radnik’’ Pirot. Osnivaci su tadasnji OOUR radnika, koji su 

kupili poslovne prostorije za novonastalo preduzece. Osnovna delatnost preuzeca bili 

su molersko-fasaderski radovi. Ovom delatnoscu drustvo se i danas bavi. Preduzece je 

29.11.2002.god. privatizovano, sa stanjem kapitala 31.12.2001.god. u iznosu od 7.143 

hilada dinara gde je vecinski vlasnik Krstic Jovica direktor drustva sa 70% kapitala. 

Preduzece je postalo otvoreno akcionarsko drustvo pod nazivom P.D. ’’Napredak’’ AD 

Pirot. U 2015.god ostvarilo ukupa prihod od 22.607 hiljada . Drustvo je svrstano u 

mikro pravno lice.  

Osnovna delatnost kojom se Društvo bavi je ostali zavrsni radovi u gradjevinarstvu 

Sedište Društva je u Pirotu, ul. Paje Jovanovica br. 1 

 

Matiĉni broj Društva je 07276524 a PIB 100185174 

 

Finansijski izveštaji za 2015. godinu, koji su sastavni deo ovih napomena, odobreni su 

od strane odbora direktora dana 18.02.2015.god. 

 

Na dan 31. decembar 2015. godine Društvo je imalo 18  zaposlenih  (na dan 31. 

decembar 2014. godine broj zaposlenih u Društvu bio je 15). 

   
 

2. Osnove za sastavljanje finansijskih izveštaja  

 

Izuzev, kako je navedeno niţe, finansijski izveštaji Društva sastavljeni su u skladu sa 

MeĊunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI). Finansijski izveštaji su 

sastavljeni prema konceptu istorijskih troškova modifikovanom za revalorizaciju . 

Društvo je sastavilo ove finansijske izveštaje u skladu sa Zakonom o raĉunovodstvu i 

reviziji koji zahteva da finansijski izveštaji budu pripremljeni u skladu sa svim MSFI 

kao i propisima izdatim od strane Ministarstva finansija Republike Srbije. Imajući u 

vidu razlike izmeĊu ove dve regulative, ovi finansijski izveštaji odstupaju od MSFI u 

sledećem: 

 

 

1 Društvo je ove finansijske izveštaje sastavilo u formatu propisanom od strane 

Ministarstva finansija, koji nije u skladu sa zahtevima MRS 1 –Prezentacija finansijskih 

izveštaja. 

2 Greske iz predhodnih godina se nisu odrazile na finansijske izvestaje za 2015.god., vec 

su evidentirane kao korekcije pocetnog stanja nerasporedjene dobiti – nerasporedjenog 

dobitka/gubitka, kako to predvidja MRS 8 – Racunovodstvene politike, promene 

racunovodsvenih procena i greske. 

3 Drustvo nije izvrsilo obracun i rezervisanja za primanja zaposlenih u skladu sa MRS 19- 

Primanja zaposlenih iz razloga sto je rukovodstvo procenilo da efekat na prezentirane 

finansijske izvestaje ne bi bio materijlano znacajan, kao i da bio troskovi dobijanja te 

informacije prevazilazili koristi od iste. 

 

Sastavljanje finansijskih izveštaja u skladu sa MSFI zahteva primenu izvesnih kljuĉnih 

raĉunovodstvenih procena. Ono, takoĊe, zahteva da Rukovodstvo koristi svoje 

prosuĊivanje u primeni raĉunovodstvenih politika Društva. Oblasti koje zahtevaju 

prosuĊivanje većeg stepena ili veće sloţenosti, odnosno oblasti u kojima pretpostavke i 

procene imaju materijalni znaĉaj za finansijske izveštaje obelodanjeni su u napomeni 4. 
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2.1. Uporedni podaci 

 

Drustvo je izmenilo pocetno stanje nerasporedjenog dobitka za 2014.god., da bi 

odrazilo korekcije izvrsene po osnovu utvrdjenih a nekorigovanih gresaka, kao sto sledi: 

 

Neto kapital prikazan u bilansu stanja sa stanjem na dan 31.12.014. iznosi : 13.372 

Korekicja: -Smanjenje nerasporedjene dobiti ranijih godina za 142. hiljade izvrsena 

31.12.2014. god. po nalogu revizora. 

Neto kapital nakon korekcije sa stanjem na dan 01.01.015. iznosi:       13.230 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa 

raĉuna, 

raĉun 

P O Z I C I J A AOP 

Napo

mena 

broj 

Iznos 

Tekuća 

godina 

Prethodna godina 

Krajnje 

stanje 

Poĉetno 

stanje 

31.12.2015. 01.01.2015. 

1 2 3 4 5 6 7 

 AKTIVA          

0 A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 0001      

 
B. STALNA IMOVINA (0003 + 0010 + 

0019 + 0024 + 0034) 
0002 

  5073 5268 5758 

1 
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004 + 

0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009) 
0003 

     

010 i deo 019 1. Ulaganja u razvoj 0004      

011, 012 i 

deo 019 

2. Koncesije, patenti, licence, robne i usluţne 

marke, softver i ostala prava 
0005 

     

013 i deo 019 3. Gudvil 0006      

014 i deo 019 4. Ostala nematerijalna imovina 0007      

015 i deo 019 5. Nematerijalna imovina u pripremi 0008      

016 i deo 019 6. Avansi za nematerijalnu imovinu 0009      

2 

II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I 

OPREMA 

(0011+0012+0013+0014+0015+0016+ 

0017+0018) 

0010 

  5073 5268 5758 

020, 021 i 

deo 029 

1. Zemljište 
0011 

     

022 i deo 029 2. GraĊevinski objekti 0012   4494 4665 4834 

023 i deo 029 3. Postrojenja i oprema 0013   579 603 924 

024 i deo 029 4. Investicione nekretnine 0014      

025 i deo 029 5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema 0015      

026 i deo 029 
6. Nekretnine, postrojenja i oprema u 

pripremi 
0016 

     

027 i deo 029 
7. Ulaganja na tuĊim nekretninama, 

postrojenjima i opremi 
0017 

     

028 i deo 029 8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu 0018      

3 
III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 

+ 0022 + 0023) 
0019 

     

030, 031 i 

deo 039 

1. Šume i višegodišnji zasadi 
0020 

     

032 i deo 039 2. Osnovno stado 0021      
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Grupa 

raĉuna, 

raĉun 

P O Z I C I J A AOP 

Napo

mena 

broj 

Iznos 

Tekuća 

godina 

Prethodna godina 

Krajnje 

stanje 

Poĉetno 

stanje 

31.12.2015. 01.01.2015. 

1 2 3 4 5 6 7 

037 i deo 039 3. Biološka sredstva u pripremi 0022      

038 i deo 039 4. Avansi za biološka sredstva 0023      

04, osim 047 

IV. DUGOROĈNI FINANSIJSKI 

PLASMANI (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 

0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) 
0024 

     

040 i deo 049 1. Uĉešća u kapitalu zavisnih pravnih lica 0025      

041 i deo 049 
2. Uĉešća u kapitalu pridruţenih pravnih lica 

i zajedniĉkim poduhvatima 
0026 

     

042 i deo 049 

3. Uĉešća u kapitalu ostalih pravnih lica i 

druge hartije od vrednosti raspoloţive za 

prodaju 

0027 

     

deo 043, deo 

044 i deo 049 

4. i 5. Dugoroĉni plasmani matiĉnim i 

zavisnim pravnim licima i ostalim 

povezanim pravnim licima 

0028 i 

0029 

     

deo 045 i deo 

049 

6. i 7. Dugoroĉni plasmani u zemlji i 

inostranstvu 
0030 i 

0031 

     

046 i deo 049 
8. Hartije od vrednosti koje se drţe do 

dospeća 
0032 

     

048 ideo 049 9. Ostali dugoroĉni finansijski plasmani 0033      

5 

V. DUGOROĈNA POTRAŢIVANJA (0035 

+ 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 

0041) 

0034 

     

050 i deo 059 
1. Potraţivanja od matiĉnog i zavisnih 

pravnih lica 
0035 

     

051i deo 059 2. Potraţivanja od ostalih povezanih lica 0036      

052 i deo 059 
3. Potraţivanja po osnovu prodaje na robni 

kredit 
0037 

     

053 i deo 059 
4. Potraţivanja za prodaju po ugovorima o 

finansijskom lizingu 
0038 

     

054 i deo 059 5. Potraţivanja po osnovu jemstva 0039      

055 i deo 059 6. Sporna i sumnjiva potraţivanja 0040      

056 i deo 059 7. Ostala dugoroĉna potraţivanja 0041      

288 V. ODLOŢENA PORESKA SREDSTVA 0042   48 48  

 
G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 

0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 

0070) 

0043 

  12982 13299 11028 

Klasa 1 
I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 

0049 +0050) 
0044 

  116 372 938 

10 
1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan 

inventar 
0045 

  94 296 755 

11 
2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene 

usluge 
0046 

     

12 3. Gotovi proizvodi 0047      

13 4. Roba 0048      

14 5. Stalna sredstva namenjena prodaji 0049      

15 6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge 0050   22 76 183 

20 

II. POTRAŢIVANJA PO OSNOVU 

PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 

0056 + 0057 + 0058) 

0051 

  10528 11032 9147 

200 i deo 209 
1. Kupci u zemlji - matiĉna i zavisna pravna 

lica 
0052 
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Grupa 

raĉuna, 

raĉun 

P O Z I C I J A AOP 

Napo

mena 

broj 

Iznos 

Tekuća 

godina 

Prethodna godina 

Krajnje 

stanje 

Poĉetno 

stanje 

31.12.2015. 01.01.2015. 

1 2 3 4 5 6 7 

201 i deo 209 
2. Kupci u inostranstvu - matiĉna i zavisna 

pravna lica 
0053 

     

202 i deo 209 
3. Kupci u zemlji - ostala povezana pravna 

lica 
0054 

     

203 i deo 209 
4. Kupci u inostranstvu - ostala povezana 

pravna lica 
0055 

     

204 i deo 209 5. Kupci u zemlji 0056   10528 11032 9147 

205 i deo 209 6. Kupci u inostranstvu 0057      

206 i deo 209 7. Ostala potraţivanja po osnovu prodaje 0058      

21 
III. POTRAŢIVANJA IZ SPECIFIĈNIH 

POSLOVA 
0059 

     

22 IV. DRUGA POTRAŢIVANJA 0060     85 

236 

V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE 

VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ 

BILANS USPEHA 
0061 

     

23 osim 236 i 

237 

VI. KRATKOROĈNI FINANSIJSKI 

PLASMANI (0063 + 0064 +0065 +0066 + 

0067) 

0062 

  30 30 30 

230 i deo 239 
1. Kratkoroĉni krediti i plasmani - matiĉna i 

zavisna pravna lica 
0063 

     

231i deo 239 
2. Kratkoroĉni krediti i plasmani - ostala 

povezana pravna lica 
0064 

     

232 i deo 239 3. Kratkoroĉni krediti i zajmovi u zemlji 0065      

233 i deo 239 
4. Kratkoroĉni krediti i zajmovi u 

inostranstvu 
0066 

     

234, 235, 238 

i deo 239 

5. Ostali kratkoroĉni finansijski plasmani 
0067 

     

24 
VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I 

GOTOVINA 
0068 

  1946 1865 539 

27 VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST 0069   362   

28 osim 288 
IX. AKTIVNA VREMENSKA 

RAZGRANIĈENJA 
0070 

    289 

 
D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA 

IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043) 
0071 

  18103 18615 16786 

88 Đ. VANBILANSNA AKTIVA 0072      

         

 PASIVA       

 

A. KAPITAL (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 

0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) > 

0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442) 
0401 

  13970 13420 12776 

30 
I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 

0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409+0410) 
0402 

  7779 7779 9165 

300 1. Akcijski kapital 0403   7779 7779 9165 

301 
2. Udeli društava s ograniĉenom 

odgovornošću 
0404 

     

302 3. Ulozi 0405      

303 4. Drţavni kapital 0406      

304 5. Društveni kapital 0407      

305 6. Zadruţni udeli 0408      

306 7. Emisiona premija 0409      

309 8. Ostali osnovni kapital 0410      

31 II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 0411      
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Grupa 

raĉuna, 

raĉun 

P O Z I C I J A AOP 

Napo

mena 

broj 

Iznos 

Tekuća 

godina 

Prethodna godina 

Krajnje 

stanje 

Poĉetno 

stanje 

31.12.2015. 01.01.2015. 

1 2 3 4 5 6 7 

047 i237 III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE 0412      

32 IV. REZERVE 0413   1386   

330 

V. REVALORIZACIONE REZERVE PO 

OSNOVU REVALORIZACIJE 

NEMATERIJALNE IMOVINE, 

NEKRETNINA, POSTROJENJA I 

OPREME 

0414 

  1307 2693 1307 

33 osim 330 

NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU 

HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH 

KOMPONENTI OSTALOG 

SVEOBUHVATNOG REZULTATA 

(dugovna salda raĉuna grupe 33 osim 330) 

0415 

     

33 osim 330 

VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO 

OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I 

DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG 

SVEOBUHVATNOG REZULTATA 

(dugovna salda raĉuna grupe 33 osim 330) 

0416 

     

34 
VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK 

(0418+0419) 
0417 

  3498 2948 2304 

340 1. NerasporeĊeni dobitak ranijih godina 0418   2948 2162 2201 

341 2. NerasporeĊeni dobitak tekuće godine 0419   550 786 103 

 IX. UĈEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE 0420      

35 X. GUBITAK (0422 + 0423) 0421      

350 1. Gubitak ranijih godina 0422      

351 2. Gubitak tekuće godine 0423      

 
B. DUGOROĈNA REZERVISANJA I 

OBAVEZE (0425 + 0432) 
0424 

  474 425 527 

40 
I. DUGOROĈNA REZERVISANJA (0426 + 

0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 
0425 

  474 425 527 

400 
1. Rezervisanja za troškove u garantnom 

roku 
0426 

     

401 
2. Rezervisanja za troškove obnavljanja 

prirodnih bogatstava 
0427 

     

403 3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja 0428      

404 
4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije 

zaposlenih 
0429 

  474 425 527 

405 5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova 0430      

402 i409 6. Ostala dugoroĉna rezervisanja 0431      

41 

II. DUGOROĈNE OBAVEZE (0433 + 0434 

+ 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 

0440) 

0432 

     

410 
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u 

kapital 
0433 

     

411 
2. Obaveze prema matiĉnim i zavisnim 

pravnim licima 
0434 

     

412 
3. Obaveze prema ostalim povezanim 

pravnim licima 
0435 

     

413 
4. Obaveze po emitovanim hartijama od 

vrednosti u periodu duţem od godinu dana 
0436 

     

414 5. Dugoroĉni krediti i zajmovi u zemlji 0437      

415 6. Dugoroĉni krediti i zajmovi u inostranstvu 0438      

416 7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga 0439      
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Grupa 

raĉuna, 

raĉun 

P O Z I C I J A AOP 

Napo

mena 

broj 

Iznos 

Tekuća 

godina 

Prethodna godina 

Krajnje 

stanje 

Poĉetno 

stanje 

31.12.2015. 01.01.2015. 

1 2 3 4 5 6 7 

419 8. Ostale dugoroĉne obaveze 0440      

498 V. ODLOŢENE PORESKE OBAVEZE 0441      

42 do 49 

(osim 498) 

G. KRATKOROĈNE OBAVEZE (0443 + 

0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) 
0442 

  3659 4770 3483 

42 

I. KRATKOROĈNE FINANSIJSKE 

OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 

0448 + 0449) 

0443 

  1802 1756 1216 

420 
1. Kratkoroĉni krediti od matiĉnih i zavisnih 

pravnih lica 
0444 

  86   

421 
2. Kratkoroĉni krediti od ostalih povezanih 

pravnih lica 
0445 

     

422 3. Kratkoroĉni krediti i zajmovi u zemlji 0446   1716 1756 1216 

423 
4. Kratkoroĉni krediti i zajmovi u 

inostranstvu 
0447 

     

427 

5. Obaveze po osnovu stalnih sredstava i 

sredstava obustavljenog poslovanja 

namenjenih prodaji 
0448 

     

424, 425, 426 

i429 

6. Ostale kratkoroĉne finansijske obaveze 
0449 

     

430 
II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I 

KAUCIJE 
0450 

     

43 osim 430 
III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 

0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) 
0451 

  835 387 400 

431 
1. Dobavljaĉi - matiĉna i zavisna pravna lica 

u zemlji 
0452 

     

432 
2. Dobavljaĉi - matiĉna i zavisna pravna lica 

u inostranstvu 
0453 

     

433 
3. Dobavljaĉi - ostala povezana pravna lica u 

zemlji 
0454 

     

434 
4. Dobavljaĉi - ostala povezana pravna lica u 

inostranstvu 
0455 

     

435 5. Dobavljaĉi u zemlji 0456   835 387 400 

436 6. Dobavljaĉi u inostranstvu 0457      

439 7. Ostale obaveze iz poslovanja 0458      

44, 45 i 46 IV. OSTALE KRATKOROĈNE OBAVEZE 0459   926 778 675 

47 
V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA 

DODATU VREDNOST 
0460 

   1727 1163 

48 
VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, 

DOPRINOSE I DRUGE DAŢBINE 
0461 

  24 89  

49 osim 498 
VII. PASIVNA VREMENSKA 

RAZGRANIĈENJA 
0462 

  72 33 29 

 

D. GUBITAK IZNAD VISINE 

KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 

0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402)>= 

0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) >= 0 

0463 

     

 
Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 

+ 0401 - 0463) >= 0 
0464 

  18103 18615 16786 

89 E. VANBILANSNA PASIVA 0465      

 

 
 

 



Napomene uz finansijske izveštaje za godinu završenu 31. decembra 2015. godine 

(Svi iznosi su izraženi u hiljadama RSD, osim ako nije drugačije naznačeno) 

 

  7 

 

 

 

2.1. Preraĉunavanje stranih valuta 

 

a) Funkcionalna i valuta prikazivanja 

 

Stavke ukljuĉene u finansijske izveštaje Društva  se odmeravaju i prikazuju u valuti 

primarnog ekonomskog okruţenja u kojem Društvo posluje (funkcionalna valuta). 

Funkcionalna valuta, odnosno izveštajna valuta Društva je dinar, a izveštaji su prikazani 

u hiljadama dinara, ukoliko nije drugaĉije naglašeno. 

 

b) Pozitivne i negativne kursne razlike 

 

Sva potrazivanja i obaveze u stranim sredstvima placanja preracunata su na njihovu 

dinarsku protivvrednost po srednjem kursu na dan bilansa stanja. Pozitivne i negativne 

kursne razlike nastale preracunom potrazivanja i obaveza u stranim sredstvima placanja 

koja nisu izmirena do kraja godine, iskazuju se u blansu uspeha kao finansijski prihod 

odnosno rashod. 

 

Pozitivne i negativne kursne razlike nastale pri izmirivanju obaveza ili naplati 

potrazivanja u toku godine po kursu vazecem na dan poslovne promene, iskazuju se u 

bilansu uspeha kao finansijski prihodi odnosno rashodi. 

 

 

3. Pregled znaĉajnih raĉunovodstvenih politika 

 

Osnovne raĉunovodstvene politike primenjene za sastavljanje ovih finansijskih izveštaja 

navedene su u daljem tekstu. Ove politike su konzistentno primenjene na sve prikazane 

godine, osim ako nije drugaĉije naznaĉeno 

 

Stalna imovina 

 

a) Nematerijalna ulaganja 

 

Poĉetno vrednovanje nematerijalnih ulaganja vrši se po nabavnoj vrednosti, odnosno 

ceni koštanja.  

 

Nematerijalna ulaganja se nakon poĉetnog priznavanja iskazuju po nabavnoj vrednosti 

ili ceni koštanja umanjenoj za ukupnu amortizaciju i ukupne gubitke zbog 

obezvreĊenja. Na kraju poslovne godine preispituje se korisni vek trajanja svakog 

nematerijalnog ulaganja. 

 

Amortizacija se vrši proporcionalnom metodom u toku korisnog veka upotrebe.  

 

 

b) Nekretnine, postrojenja i oprema  

 

Poĉetno vrednovanje nekretnina, postrojenja i opreme vrši se po nabavnoj vrednosti ili 

po ceni koštanja.  

 

Naknadno vrednovanje nekretnina vrši se po dopuštenom alternativnom postupku, koji 

je predviĊen u MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema, odnosno po 
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revalorizovanom iznosu, koji izraţava njihovu poštenu vrednost na dan revalorizacije, 

umanjenoj za ukupan iznos ispravke vrednosti po osnovu obezvreĊivanja.  

 

Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme se obraĉunava proporcionalnom  

metodom tokom procenjenog korisnog veka upotrebe sredstava. Osnovicu za 

amortizaciju nekretnina, postrojenja i opreme ĉini poštena, odnosno nabavna vrednost 

umanjena za preostalu vrednost ukoliko postoji. 

 

Korisni vek trajanja svake pojedinaĉne nekretnine, postrojenja i opreme preispituje se 

periodiĉno. 

 

Na kraju poslovne godine procenjuje se da li su nekretnine, postrojenja i oprema 

obezvreĊeni u skladu sa MRS 36 – Umanjenje vrednosti imovine. 

 

Osnovne stope amortizacije za pojedine grupe nekretnina, postrojenja i opreme su 

sledeće:  

 
Naziv  Stopa amortizacije 

Građevinski objekti  1.5 % 

Oprema  12.5 % 

Vozila 

Ostala oprema 
 

15 % 

12.5% 

   

 

 

Umanjenje vrednosti nefinansijskih sredstava Sredstva koja imaju neograniĉen korisni 

vek upotrebe ne podleţu amortizaciji, a provera da li je došlo do umanjenja njihove 

vrednosti vrši se na godišnjem nivou. Za sredstva koja podleţu amortizaciji provera da 

li je došlo do umanjenja njihove vrednosti vrši se kada dogaĊaji ili izmenjene okolnosti 

ukaţu da knjigovodstvena vrednost moţda neće biti nadoknadiva. Gubitak zbog 

umanjenja vrednosti se priznaje u visini iznosa za koji je knjigovodstvena vrednost 

sredstva veća od njegove nadoknadive vrednosti. Nadoknadiva vrednost je vrednost 

veća od fer vrednosti sredstva umanjene za troškove prodaje i vrednosti u upotrebi. Za 

svrhu procene umanjenja vrednosti, sredstva se grupišu na najniţim nivoima na kojima 

mogu da se utvrde odvojeni prepoznatljivi novĉani tokovi (jedinice koje generišu 

gotovinu). Nefinansijska sredstva, kod kojih je došlo do umanjenja vrednosti se 

revidiraju na svaki izveštajni period zbog mogućeg ukidanja efekata  umanjenja 

vrednosti. 

 

c) Investicione nekretnine 

 

Poĉetno vrednovanje investicionih nekretnina vrši se po nabavnoj vrednosti ili ceni 

koštanja. Pri poĉetnom vrednovanju, zavisni troškovi nabavke ukljuĉuju se u nabavnu 

vrednost ili cenu koštanja. 

 

Nakon poĉetnog priznavanja, naknadno vrednovanje investicione nekretnine vrši se po 

modelu poštene vrednosti u skladu sa MRS 40 - Investicione nekretnine. Dobitak ili 

gubitak nastao zbog promene poštene vrednosti investicione nekretnine ukljuĉuje se u 

neto dobitak ili gubitak perioda u kojem je nastao. Nakon pocetnog priznavanja Drustvo 

investicione nekretnine vrednuje po nabavnoj vrednosti umanjenoj za kumuliranu 

ispravku vrednosti po osnovu amortizacije. 
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Naknadni izdaci se kapitalizuju samo kada je verovatno da će buduće ekonomske koristi 

povezane sa tim izdacima pripasti Društvu i kada se mogu pouzdano izmeriti. Svi ostali 

troškovi tekućeg odrţavanja terete troškove perioda u kome nastanu. Kada investicionu 

nekretninu koristi njen vlasnik, ona se reklasifikuje na nekretnine, postrojenja i opremu, i 

njena knjigovodstvena vrednost na dan reklasifikacije postaje njena zateĉena vrednost koja 

će se nadalje amortizovati. 

3.1. Obrtna imovina 

 

a) Zalihe 

 

Inicijalno, zalihe se priznaju po nabavnoj vrednosti, odnosno po ceni koštanja. Izlaz 

zaliha / utrošak vrši se po prosečnoj ceni. Na dan bilansa, zalihe se svode na niţu 

vrednost od cene koštanja i neto prodajne vrednosti.  

 

b) Kratkoročna potraživanja i plasmani 

 

Kratkoroĉna potraţivanja od kupaca i kratkoroĉni finansijski plasmani priznaju se na 

osnovu raĉunovodstvenog dokumenta na osnovu koga nastaje duţniĉko – poverilaĉki 

odnos. Ako se vrednost u dokumentu iskazuje u stranoj valuti, vrši se preraĉunavanje u 

izveštajnu valutu po srednjem kursu vaţećem na dan transakcije. Promene deviznog 

kursa od datuma transakcije do datuma naplate potraţivanja iskazuju se kao kursne 

razlike u korist prihoda ili rashoda, odnosno, nerealizovane kursne razlike iskazuju se 

na teret/u korist vremenskih razgraniĉenja.  

 

Otpis kratkoroĉnih potraţivanja i finansijskih plasmana kod kojih postoji verovatnoća 

nenaplativosti vrši se indirektnim otpisivanjem, dok se u sluĉajevima kada je 

nemogućnost naplate izvesna i dokumentovana, otpis u celini ili delimiĉno vrši 

direktnim otpisivanjem.  

 

Indirektan otpis se utvrĊuje za sva potraţivanja od ĉijeg je roka za naplatu proteklo 

najmanje godinu dana, pri ĉemu se ima u vidu starost potraţivanja, ekonomski poloţaj i 

solventnost duţnika kao i nemogućnost naplate redovnim putem. 

 

Indirektan otpis vrši se na osnovu odluke odbora Direktora Drustva, dok predloge za 

otpis u toku godine daju izvrsni direktori, a na kraju godine centralna popisna komisija. 

 

c) Gotovina i gotovinski ekvivalenti 

 

Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju: novac u blagajni, depozite po viĊenju 

kod banaka, druga kratkoroĉna visoko likvidna ulaganja sa prvobitnim rokom dospeća 

do tri meseca ili kraće i prekoraĉenja po tekućem raĉunu.  

 

Prekoraĉenja po tekućem raĉunu klasifikovana su kao finansijske obaveze u okviru 

kratkoroĉnih obaveza, u bilansu stanja. 

 

 

3.2. Osnovni kapital 

 

Inicijalno, osnovni kapital se iskazuje u visini procenjenog uloga u Društvo / odnosno 

ĉine ga uplaćeni kapital i upisani neuplaćeni kapital.  
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Promene na osnovnom kapitalu vrše se iskljuĉivo prema pravilima propisanim 

Zakonom o privrednim društvima a sve promene na osnovnom kapitalu registruju se 

kod odgovarajućeg Registra. 

 

Osnovni kapital iskazan u dinarima se ne menja prema promenama kursa EUR-a iako je 

u Registru upisana vrednost u dinarima. 
 

3.3. Dugoroĉna rezervisanja  

 

Rezervisanja  za obnavljanje i očuvanje životne sredine, restrukturiranje i odštetne 

zahteve se priznaju: kada Društvo ima postojeću zakonsku ili ugovornu obavezu koja je 

rezultat prošlih dogaĊaja; kada je u većoj meri verovatnije nego što to nije da će 

podmirenje obaveze iziskivati odliv sredstava; kada se moţe pouzdano proceniti iznos 

obaveze. Rezervisanja namenjena restrukturiranju obuhvataju penale zbog otkazivanja 

zakupa i isplate zbog raskida radnog odnosa sa radnicima. Rezervisanja se ne priznaju 

za buduće poslovne gubitke.  

 

Kada postoji odreĊeni broj sliĉnih obaveza, verovatnoća da će podmirenje obaveza 

iziskivati odliv sredstava se utvrĊuje na nivou tih kategorija kao celine. Rezervisanje se 

priznaje ĉak i onda kada je ta verovatnoća, u odnosu na bilo koju od obaveza u istoj 

kategoriji, mala. 

 

Rezervisanje se odmerava po sadašnjoj vrednosti izdatka potrebnog za izmirenje 

obaveze, primenom diskontne stope pre poreza koja odraţava tekuću trţišnu procenu 

vrednosti za novac i rizike povezane sa obavezom. Povećanje rezervisanja zbog isteka 

vremena se iskazuje kao trošak kamate. 

 

Dugoroĉna rezervisanja obuhvataju rezervisanja zaotpremnine prilikom odlaska u 

penziju. Odmeravanje rezervisanja vrši se u iznosu koji predstavlja najbolju procenu 

izdatka na dan sastavljanja bilansa stanja koji je potreban za izmirenje budućih obaveza. 

 

Rezervisanje u narednim obraĉunskim periodima neće se odmeravati primenom 

diskontne stope pre poreza koja odraţava tekuću trţišnu procenu vrednosti za novac i 

rizik povezan sa obavezom, već će se uzimati podaci koji su poznati na dan 31. 

decembar 2015. godine.  
 

 

3.4. Obaveze po kreditima 

 

Obaveze po kreditima se inicijalno priznaju po fer vrednosti priliva, bez nastalih 

transakcionih troškova. U narednim periodima obaveze po kreditima se iskazuju po 

amortizovanoj vrednosti. Sve razlike izmeĊu ostvarenog priliva (umanjenog za 

transakcione troškove) i iznosa otplata, priznaju se u bilansu uspeha u periodu 

korišćenja kredita kao finansijski rashodi/prihodi osim u delu u kome se kapitalizuju u 

skladu sa MRS 23 – Troškovi pozajmljivanja. 

 

Obaveze po kreditima se klasifikuju kao kratkoroĉne obaveze, osim ukoliko Društvo 

nema bezuslovno pravo da odloţi izmirenje obaveza za najmanje 12 meseci nakon 

datuma bilansa stanja. 

 

3.5. Obaveze prema dobavljaĉima 
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Obaveze prema dobavljaĉima se inicijalno iskazuju po vrednosti iskazanoj na 

dokumentu koji predstavlja osnov za priznavanje, a naknadno se odmeravaju u visini 

oĉekivanih odliva sredstava. 

 

3.6. Porez na dobit 

 

 

Tekući porez na dobit 

 

Porez na dobit predstavlja iznos koji se obraĉunava i plaća u skladu sa  Zakonom o 

porezu na dobit vaţećim u Republici Srbiji. Stopa poreza na dobit za 2015. godinu 

iznosi 15 % i plaća se na poresku osnovicu utvrĊenu poreskim bilansom. Poreska 

osnovica prikazana u poreskom bilansu ukljuĉuje dobit prikazanu u zvaniĉnom bilansu 

uspeha i korekcije definisane poreskim propisima Republike Srbije.  

 

Poreski propisi Republike Srbije ne predviĊaju mogućnost da se poreski gubici iz 

tekućeg perioda mogu koristiti kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim 

periodima. MeĊutim, gubici iz tekućeg perioda mogu se preneti na raĉun dobitaka iz 

budućih obraĉunskih perioda, ali ne duţe od deset godina. 

 

Odloţeni porez na dobit 

 

Odloţeni porez na dobitak se obraĉunava korišćenjem metode utvrĊivanja obaveza 

prema bilansu stanja, za privremene razlike proizašle iz razlike izmeĊu poreske osnove 

potraţivanja i obaveza u bilansu stanja i njihove knjigovodstvene vrednosti.  

 

Vaţeće poreske stope na datum bilansa stanja ili poreske stope koje su nakon tog 

datuma stupile na snagu, se koriste za utvrĊivanje razgraniĉenog iznosa poreza na 

dobitak.  

 

Odloţena poreska sredstva su iznosi poreza iz dobitka koji mogu da se povrate u 

narednim periodima po osnovu odbitnih privremenih razlika, neiskorišćenih poreskih 

kredita koji se prenose u naredni period i priznatih poreskih gubitaka.  

 

Odloţene poreske obaveze su iznosi poreza iz dobitka koji se plaćaju u narednim 

periodima po osnovu oporezivih privremenih razlika.  

 

Odloţene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive privremene razlike. Odloţena 

poreska sredstva se priznaju za sve odbitne privremene razlike i efekte prenetog gubitka 

i poreskih kredita na poreski bilans Društva, koji se mogu prenositi, do stepena do kojeg 

će verovatno postojati oporezivi dobitak od koga se odloţena poreska sredstva mogu 

iskoristiti. 

 

3.7. Primanja zaposlenih 

  

Društvo nema sopstvene penzione fondove i po tom osnovu nema identifikovane 

obaveze na dan 31. decembar 2015. godine. 

 

U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Društvo je u obavezi da 

plaća doprinose drţavnim fondovima kojima se obezbeĊuje socijalna sigurnost 

zaposlenih. Ove obaveze ukljuĉuju doprinose za zaposlene na teret poslodavca u 

iznosima obraĉunatim po stopama propisanim relevantnim zakonskim propisima. 
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Društvo je, takoĊe, obavezno da od bruto plata zaposlenih obustavi doprinose i da ih, u 

ime zaposlenih, uplati tim fondovima. Doprinosi na teret poslodavca i doprinosi na teret 

zaposlenog se knjiţe na teret rashoda perioda na koji se odnose. Nakon izvršenih uplata 

doprinosa, Društvo nema daljih zakonskih obaveza u pogledu budućeg plaćanja 

doprinosa ukoliko fond nema dovoljno sredstava da isplati sve beneficije zaposlenima 

koji su se penzionisali. Više plaćeni doprinosi se priznaju kao sredstvo u iznosu koji se 

moţe refundirati ili u iznosu za koji se moţe umanjiti buduća obaveza za plaćanje 

doprinosa. 

 

U skladu sa Zakonom o radu, Društvo je u obavezi da isplati otpremnine prilikom 

odlaska u penziju ili pri prestanku radnog odnosa po sili zakona zbog gubitka radne 

sposobnosti – u visini utvrdjenom Zakonom. 

 

3.8. Priznavanje prihoda 

 

Prihod ukljuĉuje fer vrednost primljenog iznosa ili potraţivanja po osnovu prodaje roba 

i usluga u toku normalnog poslovanja Društva. Prihod se iskazuje bez PDV-a, povraćaja 

robe, rabata i popusta u trenutku prelaska vlasništva i znaĉajnih rizika vezanih za dati 

proizvod sa prodavca na kupca. 

 

Društvo priznaje prihod kada se iznos prihoda moţe pouzdano izmeriti, kada je 

verovatno da će u budućnosti Društvo imati ekonomske koristi i kada su ispunjeni 

posebni kriterijumi za svaku od aktivnosti Društva kao što je u daljem tekstu opisano. 

Iznos prihoda se ne smatra pouzdano merljivim sve dok se ne reše sve potencijalne 

obaveze koje mogu nastati u vezi sa prodajom. Svoje procene Društvo zasniva na 

rezultatima iz prethodnog poslovanja, uzimajući u obzir tip kupca, vrstu transakcije i 

specifiĉnosti svakog posla.  

 

Društvo ostvaruje prihode po osnovu pruţanja usluga iz oblasti ostalih zavrsnih radova 

u gradjevinarstvu.  

 

Priznavanje rashoda 

 

Poslovni rashodi obuhvataju sve troškove nastale u vezi sa  ostvarenim poslovnim 

prihodima i odnose se na troškove materijala, energije i goriva, troškove zarada i 

naknada zarada, amortizaciju, proizvodne usluge i nematerijalne troškove. Priznavanje 

rashoda vrši se istovremeno sa priznavanjem prihoda radi kojih su ti rashodi nastali 

(princip suĉeljavanja prihoda i rashoda). 

 

3.9. Prihodi i rashodi kamata 

 

Kamate nastale po osnovu plasmana i potraţivanja iz poslovnih odnosa iskazuju se u 

okviru finansijskih prihoda u obraĉunskom periodu u kome su nastale. 

 

Kamate nastale po osnovu obaveza iz poslovnih odnosa iskazuju se u bilansu uspeha u 

okviru finansijskih rashoda u obraĉunskom periodu u kome su nastale. 

 

 

4. Upravljanje finansijskim rizikom  

 

4.1. Faktori finansijskog rizika 
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Poslovanje Društva je izloţeno razliĉitim finansijskim rizicima: trţišni rizik (koji 

obuhvata rizik od promena kurseva stranih valuta, rizik od promene fer vrednosti 

kamatne stope, kamatni rizik gotovinskog toka, rizik od promene cena, i rizik od 

promene kurseva stranih valuta), kreditni rizik, rizik likvidnosti i rizik tokova 

gotovine. Upravljanje rizicima u Društvu je usmereno na nastojanje da se u situaciji 

nepredvidivosti finansijskih trţišta potencijalni negativni uticaji na finansijsko 

poslovanje Društva svedu na minimum.  

 

Upravljanje rizicima obavlja Finansijska služba Društva u skladu sa politikama 

odobrenim od strane Odbora direktora. Finansijska služba Društva identifikuje i 

procenjuje finansijske rizike i definiše naĉine zaštite od rizika tesno saraĊujući sa 

poslovnim jedinicama Društva.  

 

(a) Gotovinski tok i rizik od promene fer vrednosti kamatne stope 

 

Budući da Društvo nema znaĉajnu kamatonosnu imovinu, prihod i novĉani tokovi 

u velikoj meri su nezavisni od promena trţišnih kamatnih stopa. 

 

 

(b) Kreditni rizik  

 

Društvo nema znaĉajne koncentracije kreditnog rizika.  

 

(c) Rizik likvidnosti 

 

Oprezno upravljanje rizikom likvidnosti podrazumeva odrţavanje dovoljnog iznosa 

gotovine, kao i obezbeĊenje adekvatnih izvora finansiranja preko odgovarajućeg iznosa 

kreditnih obaveza i mogućnost da se izravna pozicija na trţištu. Zbog dinamiĉne prirode 

poslovanja Društva, Finansijska služba teţi da odrţi fleksibilnost finansiranja drţanjem 

na raspolaganju utvrĊenih kreditnih linija.  

 

 

 

5. Upravljanje rizikom kapitala 

 

Cilj upravljanja kapitalom je da Društvo zadrţi sposobnost da nastavi da posluje u 

neograniĉenom periodu u predvidljivoj budućnosti, kako bi vlasnicima obezbedilo 

povraćaj (profit), a ostalim interesnim stranama povoljnosti i da bi oĉuvalo optimalnu 

strukturu kapitala sa ciljem da smanji troškove kapitala. 

 

Pad koeficijenta zaduzenosti Drustva u 2015.god. rezultirao je prvenstveno iz boljih 

naplata potrazivanja od kupaca, i smanjivanja troskova zbog manjeg rada na terenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Napomene uz finansijske izveštaje za godinu završenu 31. decembra 2015. godine 

(Svi iznosi su izraženi u hiljadama RSD, osim ako nije drugačije naznačeno) 

 

  14 

 

 

 

 

 

 

 

6. Nekretnine, postrojenja i oprema  

 

  

Zemljište 

GraĊe-

vinski  

objekti 

Oprema 

Ostale 

nekretnine, 

postr. i 

oprema 

Osnovna 

sredstva 

u 

pripremi 

Avansi za 

osnovna 

sredstva 

Ulaganja 

u tuĊe 

nek. i 

opremu 

Ukupno 

Nabavna vrednost         

Stanje na dan 

31.12.2014. g  

11.368 

2.630 

 

 

 

 

13.998 

Povećanja         

Aktiviranja         

Sredstva primljena 

bez naknade 
        

OtuĊenja / prodaja         

Rashod         

Prenos (sa)/na 1030   157     157 

Stanje na dan  

31.12. 2015. g 
 11.368 2.787     14.155 

         

Akumulirana 

ispravka vrednosti 
        

Stanje na dan 

31.12. 2014. god.  

6.703 

2.027 

 

 

 

 

8.730 

Aktiviranja         

Amortizacija   171 181     352 

OtuĊenja / prodaja         

Rashod         

Prenos (sa)/na         

Stanje na dan 

31.12.2015. god.  

6.874 

2.208 

 

 

 

 

9.082 

         

Neotpisana 

vrednost na dan:  

 

 

 

 

 

 
 

31. decembra 

2014. godine  

4.665 

603 

 

 

 

 

5.268 

31. decembra 

2015. godine   

4.494 

579 

 

 

 

 

5.073 

 

Osnovna sredstva Društva su poslednji put procenjivana sa stanjem na dan  

31.12.2014.god. od strane nezavisnih procenitelja. Procena je izvršena na osnovu 

trţišnih vrednosti nedavnih transakcija sa povezanim stranama obavljenim po istim 

uslovima kao i sa trećim licima. Pozitivan efekat revalorizacionih rezervi umanjen za 

odloţeni porez na dobitak iskazan je u korist ostalih rezervi u okviru osnovnog kapitala.  

 

Amortizacija za 2015. godinu iznosi 352. hiljada dinara  (za 2014: 491. hiljada dinara) i 

ukljuĉena je u troškove poslovanja izveštajnog perioda. 
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7.  

Zalihe 

 

Opis 
Tekuća 

godina 

Krajnje 

stanje 

Poĉetno 

stanje 

Zalihe materijala, rezervnih delova, alata i sitnog 

inventara 
94 94 543 

Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge    

Gotovi proizvodi
 
    

Roba    

Stalna sredstva namenjena prodaji    

 Plaćeni avansi za zalihe i usluge 22 22 75 

Minus: ispravka vrednosti datih avansa    

Ukupno zalihe – neto 116 116 618 

 
 

Plaćeni avansi za zalihe i usluge iznose 22. hiljada dinara. 

 

Popis zaliha sa stanjem na dan 31. decembar 2015. godine izvršen je od strane 

imenovane komisije u sastavu: članovi komisije i predsednik komisije.  Elaborat o 

popisu usvojen je dana 20.01.2016. godine i sve korekcije stanja za neslaganja utvrĊena 

po popisu izvršene su na naĉin da iskazano knjigovodstveno stanje zaliha odgovara 

stvarnom stanju. 

 

8. Potraţivanja  po osnovu prodaje 

 
Opis Tekuća 

godina 

Krajnje 

stanje 

Poĉetno 

stanje 

Kupci u zemlji – matiĉna i zavisna pravna lica                                                                                         

Kupci u inostranstvu  -  matiĉna i zavisna pravna 

lica                                                                                      
   

Kupci u zemlji – ostala povezana pravna lica    

Kupci u inostranstvu  - ostala povezana pravna 

lica 
   

Kupci u zemlji    

Kupci u inostranstvu 10.528 10.528 11.032 

Ostala potraţivanja po osnovu prodaje    

Ukupno:    

    

Minus: Ispravka vrednosti kupaca u zemlji - 

matiĉna i zavisna pravna lica   
   

Minus: Ispravka vrednosti kupaca u inostranstvu  

-  matiĉna i zavisna pravna lica                                                                                      
   

Minus:Ispravka vrednosti kupaca u zemlji - ostala 

povezana pravna lica 
   

Minus: Ispravka vrednosti kupaca u inostranstvu  

-  ostala povezana pravna lica 
   

Minus: Ispravka vrednosti kupaca u zemlji    

Minus: Ispravka vrednosti kupaca u inostranstvu    

Minus: Ispravka vrednosti ostalih  potraţivanja po 

osnovu prodaje 
   

Ukupno:    
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Svega: 10.528 10.528 11.032 

 

 

 

Društvo ima usaglašeno stanje sa svim znaĉajnim kupcima, osim sa kupcem Klinicki 

centar za neurologiju i psihijatriju za decu i omaldinu Beograd. Neusaglašena razlika 

iznosi 1.397. hiljada dinara i odnosi se na sporno potrazivanje, utuzen je u 2015.god. i 

spor je u toku, ocekuje se pozitivan ishod tj. naplata potrazivanja. 

Presuda u nasu koris je donesena. Ocekuje se odluka Apelacionog suda. 

40% potrazivanja od kupaca je potrazivanje od Victory Property na iznos od 4.287. 

hiljada. 

Zbog nedostatka posla u 2015.godini Drustvo je izvrsilo usluge pomenutom kupcu za 

stan do 48.20 m2 radi dalje prodaje. U toku je prenos stana radi dalje prodaje. 

 

9. Druga potraţivanja 

Pocetno stanje 392. hiljada dinara od toga 30. hiljada za kratkorocne pozajmice, i 362. 

hiljade dinara za porez na dodatu vrednost. 

 

10. Gotovinski ekvivalenti i gotovina 

 

 

I

z

n

o

s

 

o

d

 

. 

 

11. PDV  

 

Porez na dodatu vrednost za 2015.god. je iznosio 1.411. hiljadu dinara i isplacen je u 

celosti. 

 

12. Kapital i rezerve  

 

Ukupan kapital Društva na dan  31.decembar 2015. godine ima sledeću strukturu: 

 

Opis 
Tekuća 

godina 

Krajnje 

stanje 

Poĉetno 

stanje 

Osnovni kapital 7.779 7.779 7.779 

Upisani a neuplaćeni  kapital    

Otkupljene sopstvene akcije    

Rezerve 1.386 1.386  

Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije 

nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i 

opreme 

1.307 1.307 2.693 

Nerealizovani Dobici po osnovu hartija od 

vrednosti i drugih komponenti ostalog 

sveobuhvatnog rezultata 

   

Nerealizovani Gubici po osnovu hartija od    

Opis Tekuća 

godina 

Krajnje 

stanje 

Poĉetno 

stanje 

Hartije od vrednosti – gotovinski ekvivalenti    

Tekući (poslovni) raĉuni 1.946 1.946 1.865 

Izdvojena novĉana sredstva i akreditivi    

Blagajna    

Devizni raĉun    

Devizni akreditivi    

Devizna blagajna    

Novĉana sredstva ĉije je korišćenje ograniĉeno ili 

vrednost umanjena 
   

Ostala novĉana sredstva    

Ukupno: 1.946 1.946 1.865 
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Opis 
Tekuća 

godina 

Krajnje 

stanje 

Poĉetno 

stanje 

vrednosti i drugih komponenti ostalog 

sveobuhvatnog rezultata 

NerasporeĊeni dobitak 3.498 3.498 2.948 

Uĉešće bez prava kontrole    

Gubitak    

Ukupno: 13.970 13.970 13.420 

 

 

Osnovni kapital Društva ĉine akcijski kapital vecinskog vlasnika, manjinskih akcionara 

i Akcijskog fonda. 

 
Osnivaĉi 31.12.2015. % uĉešće 

Vecinski vlasnik – Jovica Krstic 5.691 73.16 

Manjinski vlasnici akcionari 1.347 17.32 

Akcijski fond 741 9.52 

Ukupno: 7.779 100.00 

 

   

Promene na kapitalu za 2015. godinu su nastale po osnovu (Videti Izveštaj o 

promenama na kapitalu): 

 

13. Dugoroĉna rezervisanja 

 

Dugoroĉna rezervisanja se odnose na sledeće kategorije: 

 

Opis 
Tekuća 

godina 

Krajnje 

stanje 

Poĉetno 

stanje 

Rezervisanja za troškove u garantnom roku    

Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih 

bogatstava 
   

Rezervisanja za troškove restrukturiranja    

Rezervisanja za naknade i druge beneficije 

zaposlenih 
474 474 426 

Rezervisanja za troškove sudskih sporova    

Ostala dugoroĉna rezervisanja    

Ukupno: 474 474 426 

 

Rezervisanja za naknade i druge benificije zaposlenih je izvrseno za otpremnine za odlazak u 

penziju, lice koje je izvrsilo rezervisanje je sef racunovodstva Katarina Manic. 

14. Kratkoroĉne obaveze 
 

 

a) Kratkoročne finansijske obaveze 

 

Opis 
Tekuća 

godina 

Krajnje 

stanje 

Poĉetno 

stanje 

Kratkoroĉni krediti od matiĉnog  i zavisnih 

pravnih lica 
   

Kratkoroĉni krediti od ostalih povezanih pravnih 

lica  
   

Kratkoroĉni krediti i zajmovi u zemlji  1.802 1.802 1.755 

Kratkoroĉni krediti i zajmovi u inostranstvu    

Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava 

obustavljenog  poslovanja namenjenih prodaji 
   

Ostale kratkoroĉne finansijske obaveze    
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Opis 
Tekuća 

godina 

Krajnje 

stanje 

Poĉetno 

stanje 

Ukupno: 1.802 1.802 1.755 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregled kratkoroĉnih kredita u zemlji prikazan je u sledećoj tabeli: 

 

Opis 
Broj i datum 

ugovora 

Kamatna 

stopa 

Rok 

vraćanja 
Dinara 

31.12.2015

Stanje 

Intesa  banka a.d.  

54-420-

6605199.5 

od 23.10.014 

5.45 % G 22.04.2016 
1.300 hilj. 

dinara 
433 

Kratkorocna pozajmica 

vecinskog vlasnika Jovica 

Krstic 

26.08.2015 1.00 % G 26.08.2016 
1.283 hilj. 

din. 
1.283 

Ukupno:    2.583 1.716 

 

27. Obaveze iz poslovanja 

 

Opis 
Tekuća 

godina 

Krajnje 

stanje 

Poĉetno 

stanje 

Dobavljaĉi  - matiĉna i zavisna pravna lica u 

zemlji 
   

Dobavljaĉi  - matiĉna i zavisna pravna lica u 

inostranstvu 
   

Dobavljaĉi – ostala povezana pravna lica u zemlji    

Dobavljaĉi – ostala povezana pravna lica u 

inostranstvu 
   

Dobavljaĉi u zemlji 835 835 386 

Dobavljaĉi u inostranstvu    

Ostale obaveze iz poslovanja    

Ukupno 835 835 386 

Društvo ima usaglašeno stanje sa svim dobavljačima, osim sa dobavljacem Unimetal 

Pirot u iznosu od 717.10 din. zbog neispostave racuna od strane dobavljaca Unimetal 

Pirot. Dobavljac je posle usaglasavanja stanja poslao racun tako da je saldo 

usaglaseno na dan 31.12.2015.god. 

 

28. Ostale kratkoroĉne obaveze 

 

Opis 
Tekuća 

godina 

Krajnje 

stanje 

Poĉetno 

stanje 

Obaveze po osnovu neisplaćenih zarada i 

naknada, bruto 
926 926 778 

Ostale obaveze /navesti i obelodaniti materijalno 

značajne stavke/ 
   

Ukupno: 926 926 778 

 

 Neisplacene a uklakulisane zarade za decembar 2015.god koje su isplacene u januaru 

2016.god. 

29. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost  
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Opis 
Tekuća 

godina 

Krajnje 

stanje 

Poĉetno 

stanje 

Obaveze za porez na dodatu vrednost   1.727 

Ukupno:   1.727 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge daţbine 
 

Opis 
Tekuća 

godina 
Krajnje stanje 

Poĉetno 

stanje 

Obaveze za ostale poreze, doprinose i carine i 

druge daţbine /navesti i obelodaniti materijalno 

značajne stavke/: 

   

-   Obaveze za poreze i carine    

-   Obaveze za doprinose    

-   Ostale obaveze za poreze i doprinose –Obaveze 

za porez iz rezultata 
25 25 89 

Ukupno: 25 25 89 

Obaveze za porez iz dobitka    
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31. Odloţena poreska sredstva i obaveze 

 

Opis 

Odloţena 

poreska 

sredstva 

Odloţene 

poreske 

obaveze 

Neto 

Stanje 31. decembra 2014. godine    

Promena u toku godine    

Stanje 31. decembra 2015. godine    

Promena u toku godine    

Stanje 31. decembra 2015. godine    

 

Odložena poreska sredstva Društva, na dan 31. decembar 2015. godine iznose 0  dinara  

i odnose se na: 

Odložene poreske obaveze se odnose na razliku između osnovica za amortizaciju po 

poreskim i računovodstvenim propisima pri cemu se javio odlozeni poreski prihod 

tekuce godine. 

 

(a) Tekući poreski rashod perioda 

            

Opis 2015. 2014. 

Bruto dobit poslovne godine 692  770 

UsklaĊivanje rashoda 232  

Raĉunovodstvena amortizacija  352 491 

Poreska amortizacija 327  

Poreska osnovica 949  

Poreska stopa 15% 15% 

Obraĉunati porez 142 135 

Ukupna umanjenja obraĉunatog poreza   

Tekući rashod perioda   

Odloţen poreski prihod perioda  190 

Neto dobit bez odloţenog poreskog prihoda (rashoda) 550 596 

Neto dobit 550 596 

 

32. Usaglašavanje potraţivanja i obaveza 

 

Društvo je izvršilo usaglašavanje potraţivanja i obaveza sa stanjem na dan 31.10.2015. 

godine Neusaglašena potraţivanja javila su se sa sledecim kupcima: 

Vojnogradjevinska ustanova ''Beograd'' na iznos od 37.719.66 dinara iz razloga sto 

racun nije dostavljen finansijskoj sluzbi u VGU Beograd, tako da nije postojala 

knjigovodstvena obaveza. 

Neusaglašeneobaveze Sa dobavljacem Unimetal Pirot na iznos od 717.10 dinara iz 

razloga sto racun nije dostavljan finansijskoj sluzbi P.D. Napredak AD Pirot. 
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33. Poslovni prihodi 
 

a) Prihodi od prodaje robe 

 

Opis 
Tekuća 

godina 

Krajnje 

stanje 

Poĉetno 

stanje 

Prihodi od prodaje robe matiĉnim i zavisnim 

pravnim licima na domaćem trţištu 
   

Prihodi od prodaje robe matiĉnim i zavisnim 

pravnim licima na inostranom trţištu 
   

Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim 

pravnim licima na domaćem trţištu 
   

Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim 

pravnim licima na inostranom  trţištu 
   

Prihodi od prodaje robe na domaćem trţištu 626 626  

Prihodi od prodaje robe na inostranom trţištu    

Ukupno  626 626  

 

 

b) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga 

 

Opis 
Tekuća 

godina 

Krajnje 

stanje 

Poĉetno 

stanje 

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matiĉnim i 

zavisnim pravnim licima na domaćem trţištu 
   

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matiĉnim i 

zavisnim pravnim licima na inostranom trţištu 
   

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim 

povezanim pravnim licima na domaćem trţištu 
   

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim 

povezanim pravnim licima na inostranom  trţištu 
   

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na 

domaćem trţištu 
21956 21956  

Prihodi od prodaje  gotovih proizvoda i usluga na 

inostranom trţištu 
   

Ukupno  21956 21956  

 

 

 

c) Ostali poslovni prihodi za 2015. godinu iznose 0 hiljada dinara i odnose se na 

sledeće prihode: 

 

 

Opis 
Tekuća 

godina 

Krajnje 

stanje 

Poĉetno 

stanje 

Prihodi od zakupnina    

Prihodi od ĉlanarina     

Prihodi od tantijema i licencnih naknada    

Ostali poslovni prihodi    

Ukupno:    
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34. Poslovni rashodi 

 

Opis 
Tekuća 

godina 

Krajnje 

stanje 

Poĉetno 

stanje 

Nabavna vrednost prodate robe  618 618  

Prihodi od aktiviranja uĉinaka i robe    

Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih 

proizvoda i nedovršenih usluga 
   

Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih 

proizvoda i nedovršenih usluga 
   

Troškovi materijala 4345 4345  

Troškovi goriva i energije 626 626  

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali liĉni 

rashodi 
10556 10556  

Troškovi proizvodnih usluga 3971 3971  

Troškovi amortizacije  352 352  

Troškovi dugoroĉnih rezervisanja 48 48  

Nematerijalni troškovi 1248 1248  

Ukupno: 21764 21764  

 

 

a)  Troškovi zarada, naknada zarada i ostali liĉni rashodi iznose 10.556 i odnose se 

na: 

 

Opis 
Tekuća 

godina 

Krajnje 

stanje 

Poĉetno 

stanje 

Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) 8.174 8.174  

Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade 

na teret poslodavca 1.463 1.463 
 

Troškovi naknada po ugovoru o delu    

Troškovi naknada po autorskim ugovorima    

Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i  

povremenim poslovima 
   

Troškovi naknada fiziĉkim licima po osnovu 

ostalih ugovora 
   

Troškovi naknada ĉlanovima upravnog i 

nadzornog odbora 
   

Ostali liĉni rashodi i naknade 919 919  

Ukupno: 10.556 10.556  

 

 

b) Troškovi amortizacije ukljuĉuju iznos od 352 hiljada dinara (Za 2014. godinu: 

491. hiljada dinara), koji se odnosi na troškove amortizacije, 491. hiljada dinara (Za 

2015. godinu: 352 hiljada dinara) i troškove dugorocnih rezervisanja u iznosu od 48 

hiljada dinara.  

 

 

35. Finansijski prihodi 

 

Opis 
Tekuća 

godina 

Krajnje 

stanje 

Poĉetno 

stanje 

Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali 

finansijski prihodi  
   

Prihodi kamata (od trećih lica) 25 25  

Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne 

klauzule (prema trećim licima) 
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Opis 
Tekuća 

godina 

Krajnje 

stanje 

Poĉetno 

stanje 

Ukupno: 25 25  

 

 

a) Ostali finansijski prihodi 

 

Ostali finansijski prihodi odnose se na kamate po platnim nalozima. 

 

36. Finansijski rashodi 

 

Opis 
Tekuća 

godina 

Krajnje 

stanje 

Poĉetno 

stanje 

Finansijski rashodi od povezanih lica i ostali 

finansijski rashodi 
81 81  

Rashodi kamata (prema trećim licima) 70 70  

Negativne kursne razlike i negativni efekti 

valutne klauzule (prema trećim licima) 
   

Ukupno: 151 151  

 

 

a) Rashodi kamata 

 

Opis 
Tekuća 

godina 

Krajnje 

stanje 

Poĉetno 

stanje 

Kamata po kratkorocnim kreditima 70 70  

    

    

    

Ukupno: 70 70  

 

Rashod od kamata uključuje iznos od 70. hiljada dinara koji se odnosi na kamate po 

 kratkorocnim kreditima. 

 

b) Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule (prema trećim 

licima) 

 

Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule javile 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

37. Ostali rashodi 

 

Opis 
Tekuća 

godina 

Krajnje 

stanje 

Poĉetno 

stanje 

Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje:    

- nematerijalnih ulaganja, nekretnina, 

postrojenja i opreme 
   

- bioloških sredstava    

Gubici po osnovu prodaje:    

- uĉešća u kapitalu i dugoroĉnih hartija od 

vrednosti 
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Opis 
Tekuća 

godina 

Krajnje 

stanje 

Poĉetno 

stanje 

- materijala     

Manjkovi    

Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od 

rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskaţu u 

okviru revalorizacionih rezervi 

   

Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraţivanja    

Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala 

i robe 
   

Ostali nepomenuti rashodi    

Obezvređenje:    

- bioloških sredstava    

- nematerijalnih ulaganja    

- nekretnina, postrojenja i opreme     

- zaliha, materijala i robe    

- ostale imovine    

Ukupno:    

 

 

38. Porez na dobit 

 

Opis 
Tekuća 

godina 

Krajnje 

stanje 

Poĉetno 

stanje 

Tekući porez – poreski rashod perioda    

Odloţeni poreski rashodi perioda    

Odloţeni poreski prihodi perioda     

Ukupno:    

 

 

 

 

 

 

 

 

        Pirot, 30.03.2016.god. 

                    _______________________            M.P. 

 

(mesto i datum) 

 

Manic Katarina - Knjigovodja 

 

_______________________ 

 

(Lice odgovorno za sastavljanje napomena) 

 

Jovica Krstic – Direktor  

 

___________________ 

 

(Zakonski zastupnik) 
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Izveštaj nezavisnog revizora vlasnicima društva »Napredak« AD, Pirot 

 
Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja privrednog društva „Napredak“ A.D., Pirot, koji obuhvata-

ju bilans stanja na dan 31. decembra 2015. godine i odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj 
o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značaj-
nih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izveštaje.  

 
Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje 
Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu 

sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao 
neophodne u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled krimi-
nalne radnje ili greške. 

 
Odgovornost revizora 
Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu revizije koju smo izvršili. Re-

viziju 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 izve-
štaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze. 

Revizija uključuje sprovođenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima 
datim u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na revizorskom prosuđivanju, uključujući procenu ri-
zika postojanja materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili 
greške. Prilikom procene rizika, revizor sagledava interne kontrole relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje fi-
nansijskih izveštaja radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima. Revizija takođe 
uključuje ocenu adekvatnosti primenjenih računovodstvenih politika i opravdanosti računovodstvenih procena izvrše-
nih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja. 
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Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju osnovu za izražavanje 

našeg revizijskog mišljenja. 
 

Osnova za mišljenje sa rezervom 

1) Ukupna potraživanja od kupaca na dan 31.12.2015. godine sa saldom iznosila su 10.528 hiljada dinara. 
Izvršena je provera naplativosti potraživanja od kupaca do dana revizije i tom prilikom je utvrđeno da je od 
iznosa navedenog potraživanja naplaćeno 3.036 hiljada dinara, što čini 28,83% od ovih potraživanja. Na 
osnovu toga se može zaključiti da naplativost nije zadovoljavajuća.  

2) Potraživanja od kupaca u zemlji starija od godinu dana iznose 5.817 hiljada dinara ili 55,25%. Ispravka 
potraživanja nije izvršena, pa je za navedeni iznos precenjen rezultat. Navedeni propust ima bitan 
materijalni značaj na finansijski rezultat. 

 

Mišljenje sa rezervom 

Po našem mišljenju, osim za efekte pitanja iznetih u pasusu Osnova za mišljenje sa rezervom, finansijski 
izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj „Napredak“ 
A.D., Pirot na dan 31. decembra 2015. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu 
koja se završava na taj dan,  u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i propisima 
Republike Srbije. 

Skretanje pažnje 

1) Drustvo nije vršilo isplatu naknade zaposlenima za odlazak i dolazak sa posla kao i za regres po osnovu 
godišnjeg odmora što nije u skladu sa Zakonom o radu. 

 
Naše mišljenje ne sadrži rezervu u vezi sa pitanjima na koja se skreće pažnja. 

Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim finansijskim izveštajima 

Društvo je odgovorno za sastavljanje godišnjeg izveštaja o poslovanju, u skladu sa zahtevom Zakona o 
računovodstvu Republike Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 62/2013). 

Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim 
izveštajima za poslovnu 2015. godinu. U vezi sa tim, naši postupci se sprovode u skladu sa Međunarodnim 
standardom revizije 720 – Odgovornost revizora u vezi sa ostalim informacijama u dokumentima koji sadrže 
finansijske izveštaje koji su bili predmet revizije, i ograničeni smo na ocenu usaglašenosti izveštaja o poslovanju sa 
finansijskim izveštajima. 

 
Po našem mišljenju, godišnji izveštaj o poslovanju je u skladu sa finansijskim izveštajima koji su bili 

predmet revizije. 
 

Beograd,  OVLAŠĆENI REVIZOR 

11.04.2016. godine  Valentina Stojiljković, dipl. ek. 
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1. Opšte informacije 
 
P.D. ’’Napredak’’ AD Pirot (U daljem tekstu: Društvo) je osnovano 09.02.1979.god. 
izdvajanjem iz preduzeca ’’Radnik’’ Pirot. Osnivaci su tadasnji OOUR radnika, koji su 
kupili poslovne prostorije za novonastalo preduzece. Osnovna delatnost preuzeca bili 
su molersko-fasaderski radovi. Ovom delatnoscu drustvo se i danas bavi. Preduzece je 
29.11.2002.god. privatizovano, sa stanjem kapitala 31.12.2001.god. u iznosu od 7.143 
hilada dinara gde je vecinski vlasnik Krstic Jovica direktor drustva sa 70% kapitala. 
Preduzece je postalo otvoreno akcionarsko drustvo pod nazivom P.D. ’’Napredak’’ AD 
Pirot. U 2015.god ostvarilo ukupa prihod od 22.607 hiljada . Drustvo je svrstano u 
mikro pravno lice.  
Osnovna delatnost kojom se Društvo bavi je ostali zavrsni radovi u gradjevinarstvu 
Sedište Društva je u Pirotu, ul. Paje Jovanovica br. 1 
 
Matični broj Društva je 07276524 a PIB 100185174 
 
Finansijski izveštaji za 2015. godinu, koji su sastavni deo ovih napomena, odobreni su 
od strane odbora direktora dana 18.02.2015.god. 
 
Na dan 31. decembar 2015. godine Društvo je imalo 18  zaposlenih  (na dan 31. 
decembar 2014. godine broj zaposlenih u Društvu bio je 15). 

   
 
2. Osnove za sastavljanje finansijskih izveštaja  

 
Izuzev, kako je navedeno niže, finansijski izveštaji Društva sastavljeni su u skladu sa 
Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI). Finansijski izveštaji su 
sastavljeni prema konceptu istorijskih troškova modifikovanom za revalorizaciju . 
Društvo je sastavilo ove finansijske izveštaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu i 
reviziji koji zahteva da finansijski izveštaji budu pripremljeni u skladu sa svim MSFI 
kao i propisima izdatim od strane Ministarstva finansija Republike Srbije. Imajući u 
vidu razlike između ove dve regulative, ovi finansijski izveštaji odstupaju od MSFI u 
sledećem: 
 

 
1 Društvo je ove finansijske izveštaje sastavilo u formatu propisanom od strane 

Ministarstva finansija, koji nije u skladu sa zahtevima MRS 1 –Prezentacija finansijskih 
izveštaja. 

2 Greske iz predhodnih godina se nisu odrazile na finansijske izvestaje za 2015.god., vec 
su evidentirane kao korekcije pocetnog stanja nerasporedjene dobiti – nerasporedjenog 
dobitka/gubitka, kako to predvidja MRS 8 – Racunovodstvene politike, promene 
racunovodsvenih procena i greske. 

3 Drustvo nije izvrsilo obracun i rezervisanja za primanja zaposlenih u skladu sa MRS 19- 
Primanja zaposlenih iz razloga sto je rukovodstvo procenilo da efekat na prezentirane 
finansijske izvestaje ne bi bio materijlano znacajan, kao i da bio troskovi dobijanja te 
informacije prevazilazili koristi od iste. 

 
Sastavljanje finansijskih izveštaja u skladu sa MSFI zahteva primenu izvesnih ključnih 
računovodstvenih procena. Ono, takođe, zahteva da Rukovodstvo koristi svoje 
prosuđivanje u primeni računovodstvenih politika Društva. Oblasti koje zahtevaju 
prosuđivanje većeg stepena ili veće složenosti, odnosno oblasti u kojima pretpostavke i 
procene imaju materijalni značaj za finansijske izveštaje obelodanjeni su u napomeni 4. 



Napomene uz finansijske izveštaje za godinu završenu 31. decembra 2015. godine 
(Svi iznosi su izraženi u hiljadama RSD, osim ako nije drugačije naznačeno) 
 

  2 

2.1. Uporedni podaci 
 
Drustvo je izmenilo pocetno stanje nerasporedjenog dobitka za 2014.god., da bi 
odrazilo korekcije izvrsene po osnovu utvrdjenih a nekorigovanih gresaka, kao sto sledi: 
 
Neto kapital prikazan u bilansu stanja sa stanjem na dan 31.12.014. iznosi : 13.372 
Korekicja: -Smanjenje nerasporedjene dobiti ranijih godina za 142. hiljade izvrsena 
31.12.2014. god. po nalogu revizora. 
Neto kapital nakon korekcije sa stanjem na dan 01.01.015. iznosi:       13.230 
 
 

 
 
 
 
 
 

Grupa 
računa, 
račun 

P O Z I C I J A AOP 
Napo
mena 
broj 

Iznos 

Tekuća 
godina 

Prethodna godina 
Krajnje 
stanje 

Početno
stanje 

31.12.2015. 01.01.201
1 2 3 4 5 6 7 
 AKTIVA          

0 A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 0001     

 B. STALNA IMOVINA (0003 + 0010 + 
0019 + 0024 + 0034) 0002   5073 5268 57

1 I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004 + 
0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009) 0003     

010 i deo 019 1. Ulaganja u razvoj 0004     
011, 012 i 
deo 019 

2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne 
marke, softver i ostala prava 0005     

013 i deo 019 3. Gudvil 0006     
014 i deo 019 4. Ostala nematerijalna imovina 0007     
015 i deo 019 5. Nematerijalna imovina u pripremi 0008     
016 i deo 019 6. Avansi za nematerijalnu imovinu 0009     

2 

II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I 
OPREMA 
(0011+0012+0013+0014+0015+0016+ 
0017+0018) 

0010 

  5073 5268 57

020, 021 i 
deo 029 

1. Zemljište 0011     

022 i deo 029 2. Građevinski objekti 0012   4494 4665 48
023 i deo 029 3. Postrojenja i oprema 0013   579 603 9
024 i deo 029 4. Investicione nekretnine 0014     
025 i deo 029 5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema 0015     

026 i deo 029 6. Nekretnine, postrojenja i oprema u 
pripremi 0016     

027 i deo 029 7. Ulaganja na tuđim nekretninama, 
postrojenjima i opremi 0017     

028 i deo 029 8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu 0018     

3 III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 
+ 0022 + 0023) 0019     

030, 031 i 
deo 039 

1. Šume i višegodišnji zasadi 0020     

032 i deo 039 2. Osnovno stado 0021     
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Grupa 
računa, 
račun 

P O Z I C I J A AOP 
Napo
mena 
broj 

Iznos 

Tekuća 
godina 

Prethodna godina 
Krajnje 
stanje 

Početno
stanje 

31.12.2015. 01.01.201
1 2 3 4 5 6 7 

037 i deo 039 3. Biološka sredstva u pripremi 0022     
038 i deo 039 4. Avansi za biološka sredstva 0023     

04, osim 047 
IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI 
PLASMANI (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 
0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) 

0024 
    

040 i deo 049 1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica 0025     

041 i deo 049 2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica 
i zajedničkim poduhvatima 0026     

042 i deo 049 
3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i 
druge hartije od vrednosti raspoložive za 
prodaju 

0027 
    

deo 043, deo 
044 i deo 049 

4. i 5. Dugoročni plasmani matičnim i 
zavisnim pravnim licima i ostalim 
povezanim pravnim licima 

0028 i 
0029 

    

deo 045 i deo 
049 

6. i 7. Dugoročni plasmani u zemlji i 
inostranstvu 

0030 i 
0031 

    

046 i deo 049 8. Hartije od vrednosti koje se drže do 
dospeća 0032     

048 ideo 049 9. Ostali dugoročni finansijski plasmani 0033     

5 
V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 
+ 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 
0041) 

0034 
    

050 i deo 059 1. Potraživanja od matičnog i zavisnih 
pravnih lica 0035     

051i deo 059 2. Potraživanja od ostalih povezanih lica 0036     

052 i deo 059 3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni 
kredit 0037     

053 i deo 059 4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o 
finansijskom lizingu 0038     

054 i deo 059 5. Potraživanja po osnovu jemstva 0039     
055 i deo 059 6. Sporna i sumnjiva potraživanja 0040     
056 i deo 059 7. Ostala dugoročna potraživanja 0041     

288 V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA 0042   48 48 

 
G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 
0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 
0070) 

0043 
  12982 13299 110

Klasa 1 I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 
0049 +0050) 0044   116 372 9

10 1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan 
inventar 0045   94 296 7

11 2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene 
usluge 0046     

12 3. Gotovi proizvodi 0047     
13 4. Roba 0048     
14 5. Stalna sredstva namenjena prodaji 0049     
15 6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge 0050   22 76 1

20 
II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU 
PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 
0056 + 0057 + 0058) 

0051 
  10528 11032 91

200 i deo 209 1. Kupci u zemlji - matična i zavisna pravna 
lica 0052     
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Grupa 
računa, 
račun 

P O Z I C I J A AOP 
Napo
mena 
broj 

Iznos 

Tekuća 
godina 

Prethodna godina 
Krajnje 
stanje 

Početno
stanje 

31.12.2015. 01.01.201
1 2 3 4 5 6 7 

201 i deo 209 2. Kupci u inostranstvu - matična i zavisna 
pravna lica 0053     

202 i deo 209 3. Kupci u zemlji - ostala povezana pravna 
lica 0054     

203 i deo 209 4. Kupci u inostranstvu - ostala povezana 
pravna lica 0055     

204 i deo 209 5. Kupci u zemlji 0056   10528 11032 91
205 i deo 209 6. Kupci u inostranstvu 0057     
206 i deo 209 7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje 0058     

21 III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH 
POSLOVA 0059     

22 IV. DRUGA POTRAŽIVANJA 0060     

236 
V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE 
VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ 
BILANS USPEHA 

0061 
    

23 osim 236 i 
237 

VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI 
PLASMANI (0063 + 0064 +0065 +0066 + 
0067) 

0062 
  30 30 

230 i deo 239 1. Kratkoročni krediti i plasmani - matična i 
zavisna pravna lica 0063     

231i deo 239 2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostala 
povezana pravna lica 0064     

232 i deo 239 3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji 0065     

233 i deo 239 4. Kratkoročni krediti i zajmovi u 
inostranstvu 0066     

234, 235, 238 
i deo 239 

5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani 0067     

24 VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I 
GOTOVINA 0068   1946 1865 5

27 VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST 0069   362  

28 osim 288 IX. AKTIVNA VREMENSKA 
RAZGRANIČENJA 0070     2

 D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA 
IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043) 0071   18103 18615 167

88 Đ. VANBILANSNA AKTIVA 0072     
         
 PASIVA       

 
A. KAPITAL (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 
0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) > 
0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442) 

0401 
  13970 13420 127

30 I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 
0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409+0410) 0402   7779 7779 91

300 1. Akcijski kapital 0403   7779 7779 91

301 2. Udeli društava s ograničenom 
odgovornošću 0404     

302 3. Ulozi 0405     
303 4. Državni kapital 0406     
304 5. Društveni kapital 0407     
305 6. Zadružni udeli 0408     
306 7. Emisiona premija 0409     
309 8. Ostali osnovni kapital 0410     
31 II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 0411     
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Grupa 
računa, 
račun 

P O Z I C I J A AOP 
Napo
mena 
broj 

Iznos 

Tekuća 
godina 

Prethodna godina 
Krajnje 
stanje 

Početno
stanje 

31.12.2015. 01.01.201
1 2 3 4 5 6 7 

047 i237 III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE 0412     
32 IV. REZERVE 0413   1386  

330 

V. REVALORIZACIONE REZERVE PO 
OSNOVU REVALORIZACIJE 
NEMATERIJALNE IMOVINE, 
NEKRETNINA, POSTROJENJA I 
OPREME 

0414 

  1307 2693 13

33 osim 330 

NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU 
HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH 
KOMPONENTI OSTALOG 
SVEOBUHVATNOG REZULTATA 
(dugovna salda računa grupe 33 osim 330) 

0415 

    

33 osim 330 

VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO 
OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I 
DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG 
SVEOBUHVATNOG REZULTATA 
(dugovna salda računa grupe 33 osim 330) 

0416 

    

34 VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK 
(0418+0419) 0417   3498 2948 23

340 1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina 0418   2948 2162 22
341 2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine 0419   550 786 1

 IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE 0420      
35 X. GUBITAK (0422 + 0423) 0421     

350 1. Gubitak ranijih godina 0422     
351 2. Gubitak tekuće godine 0423     

 B. DUGOROČNA REZERVISANJA I 
OBAVEZE (0425 + 0432) 0424   474 425 5

40 I. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426 + 
0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425   474 425 5

400 1. Rezervisanja za troškove u garantnom 
roku 0426     

401 2. Rezervisanja za troškove obnavljanja 
prirodnih bogatstava 0427     

403 3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja 0428     

404 4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije 
zaposlenih 0429   474 425 5

405 5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova 0430     
402 i409 6. Ostala dugoročna rezervisanja 0431     

41 
II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433 + 0434 
+ 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 
0440) 

0432 
    

410 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u 
kapital 0433     

411 2. Obaveze prema matičnim i zavisnim 
pravnim licima 0434     

412 3. Obaveze prema ostalim povezanim 
pravnim licima 0435     

413 4. Obaveze po emitovanim hartijama od 
vrednosti u periodu dužem od godinu dana 0436     

414 5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji 0437     
415 6. Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu 0438     
416 7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga 0439     
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Grupa 
računa, 
račun 

P O Z I C I J A AOP 
Napo
mena 
broj 

Iznos 

Tekuća 
godina 

Prethodna godina 
Krajnje 
stanje 

Početno
stanje 

31.12.2015. 01.01.201
1 2 3 4 5 6 7 

419 8. Ostale dugoročne obaveze 0440     
498 V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE 0441     

42 do 49 
(osim 498) 

G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443 + 
0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) 0442   3659 4770 34

42 
I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE 
OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 
0448 + 0449) 

0443 
  1802 1756 12

420 1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih 
pravnih lica 0444   86  

421 2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih 
pravnih lica 0445     

422 3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji 0446   1716 1756 12

423 4. Kratkoročni krediti i zajmovi u 
inostranstvu 0447     

427 
5. Obaveze po osnovu stalnih sredstava i 
sredstava obustavljenog poslovanja 
namenjenih prodaji 

0448 
    

424, 425, 426 
i429 

6. Ostale kratkoročne finansijske obaveze 0449     

430 II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I 
KAUCIJE 0450     

43 osim 430 III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 
0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) 0451   835 387 4

431 1. Dobavljači - matična i zavisna pravna lica 
u zemlji 0452     

432 2. Dobavljači - matična i zavisna pravna lica 
u inostranstvu 0453     

433 3. Dobavljači - ostala povezana pravna lica u 
zemlji 0454     

434 4. Dobavljači - ostala povezana pravna lica u 
inostranstvu 0455     

435 5. Dobavljači u zemlji 0456   835 387 4
436 6. Dobavljači u inostranstvu 0457     
439 7. Ostale obaveze iz poslovanja 0458     

44, 45 i 46 IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE 0459   926 778 6

47 V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA 
DODATU VREDNOST 0460    1727 11

48 VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, 
DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE 0461   24 89 

49 osim 498 VII. PASIVNA VREMENSKA 
RAZGRANIČENJA 0462   72 33 

 

D. GUBITAK IZNAD VISINE 
KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 
0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402)>= 
0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) >= 0 

0463 

    

 Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 
+ 0401 - 0463) >= 0 0464   18103 18615 167

89 E. VANBILANSNA PASIVA 0465     
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2.1. Preračunavanje stranih valuta 

 
a) Funkcionalna i valuta prikazivanja 
 

Stavke uključene u finansijske izveštaje Društva  se odmeravaju i prikazuju u valuti 
primarnog ekonomskog okruženja u kojem Društvo posluje (funkcionalna valuta). 
Funkcionalna valuta, odnosno izveštajna valuta Društva je dinar, a izveštaji su prikazani 
u hiljadama dinara, ukoliko nije drugačije naglašeno. 
 
b) Pozitivne i negativne kursne razlike 
 
Sva potrazivanja i obaveze u stranim sredstvima placanja preracunata su na njihovu 
dinarsku protivvrednost po srednjem kursu na dan bilansa stanja. Pozitivne i negativne 
kursne razlike nastale preracunom potrazivanja i obaveza u stranim sredstvima placanja 
koja nisu izmirena do kraja godine, iskazuju se u blansu uspeha kao finansijski prihod 
odnosno rashod. 
 
Pozitivne i negativne kursne razlike nastale pri izmirivanju obaveza ili naplati 
potrazivanja u toku godine po kursu vazecem na dan poslovne promene, iskazuju se u 
bilansu uspeha kao finansijski prihodi odnosno rashodi. 
 

 
3. Pregled značajnih računovodstvenih politika 

 
Osnovne računovodstvene politike primenjene za sastavljanje ovih finansijskih izveštaja 
navedene su u daljem tekstu. Ove politike su konzistentno primenjene na sve prikazane 
godine, osim ako nije drugačije naznačeno 
 
Stalna imovina 

 
a) Nematerijalna ulaganja 
 
Početno vrednovanje nematerijalnih ulaganja vrši se po nabavnoj vrednosti, odnosno 
ceni koštanja.  
 
Nematerijalna ulaganja se nakon početnog priznavanja iskazuju po nabavnoj vrednosti 
ili ceni koštanja umanjenoj za ukupnu amortizaciju i ukupne gubitke zbog 
obezvređenja. Na kraju poslovne godine preispituje se korisni vek trajanja svakog 
nematerijalnog ulaganja. 

 
Amortizacija se vrši proporcionalnom metodom u toku korisnog veka upotrebe.  
 
 
b) Nekretnine, postrojenja i oprema  
 
Početno vrednovanje nekretnina, postrojenja i opreme vrši se po nabavnoj vrednosti ili 
po ceni koštanja.  
 
Naknadno vrednovanje nekretnina vrši se po dopuštenom alternativnom postupku, koji 
je predviđen u MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema, odnosno po 
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revalorizovanom iznosu, koji izražava njihovu poštenu vrednost na dan revalorizacije, 
umanjenoj za ukupan iznos ispravke vrednosti po osnovu obezvređivanja.  

 
Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme se obračunava proporcionalnom  
metodom tokom procenjenog korisnog veka upotrebe sredstava. Osnovicu za 
amortizaciju nekretnina, postrojenja i opreme čini poštena, odnosno nabavna vrednost 
umanjena za preostalu vrednost ukoliko postoji. 
 
Korisni vek trajanja svake pojedinačne nekretnine, postrojenja i opreme preispituje se 
periodično. 
 
Na kraju poslovne godine procenjuje se da li su nekretnine, postrojenja i oprema 
obezvređeni u skladu sa MRS 36 – Umanjenje vrednosti imovine. 
 
Osnovne stope amortizacije za pojedine grupe nekretnina, postrojenja i opreme su 
sledeće:  
 

Naziv Stopa amortizacije 
Građevinski objekti 1.5 % 
Oprema 12.5 % 
Vozila 
Ostala oprema 

15 % 
12.5% 

  
 
 

Umanjenje vrednosti nefinansijskih sredstava Sredstva koja imaju neograničen korisni 
vek upotrebe ne podležu amortizaciji, a provera da li je došlo do umanjenja njihove 
vrednosti vrši se na godišnjem nivou. Za sredstva koja podležu amortizaciji provera da 
li je došlo do umanjenja njihove vrednosti vrši se kada događaji ili izmenjene okolnosti 
ukažu da knjigovodstvena vrednost možda neće biti nadoknadiva. Gubitak zbog 
umanjenja vrednosti se priznaje u visini iznosa za koji je knjigovodstvena vrednost 
sredstva veća od njegove nadoknadive vrednosti. Nadoknadiva vrednost je vrednost 
veća od fer vrednosti sredstva umanjene za troškove prodaje i vrednosti u upotrebi. Za 
svrhu procene umanjenja vrednosti, sredstva se grupišu na najnižim nivoima na kojima 
mogu da se utvrde odvojeni prepoznatljivi novčani tokovi (jedinice koje generišu 
gotovinu). Nefinansijska sredstva, kod kojih je došlo do umanjenja vrednosti se 
revidiraju na svaki izveštajni period zbog mogućeg ukidanja efekata  umanjenja 
vrednosti. 
 
c) Investicione nekretnine 
 
Početno vrednovanje investicionih nekretnina vrši se po nabavnoj vrednosti ili ceni 
koštanja. Pri početnom vrednovanju, zavisni troškovi nabavke uključuju se u nabavnu 
vrednost ili cenu koštanja. 
 
Nakon početnog priznavanja, naknadno vrednovanje investicione nekretnine vrši se po 
modelu poštene vrednosti u skladu sa MRS 40 - Investicione nekretnine. Dobitak ili 
gubitak nastao zbog promene poštene vrednosti investicione nekretnine uključuje se u 
neto dobitak ili gubitak perioda u kojem je nastao. Nakon pocetnog priznavanja Drustvo 
investicione nekretnine vrednuje po nabavnoj vrednosti umanjenoj za kumuliranu 
ispravku vrednosti po osnovu amortizacije. 
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Naknadni izdaci se kapitalizuju samo kada je verovatno da će buduće ekonomske koristi 
povezane sa tim izdacima pripasti Društvu i kada se mogu pouzdano izmeriti. Svi ostali 
troškovi tekućeg održavanja terete troškove perioda u kome nastanu. Kada investicionu 
nekretninu koristi njen vlasnik, ona se reklasifikuje na nekretnine, postrojenja i opremu, i 
njena knjigovodstvena vrednost na dan reklasifikacije postaje njena zatečena vrednost koja 
će se nadalje amortizovati. 

3.1. Obrtna imovina 
 

a) Zalihe 
 

Inicijalno, zalihe se priznaju po nabavnoj vrednosti, odnosno po ceni koštanja. Izlaz 
zaliha / utrošak vrši se po prosečnoj ceni. Na dan bilansa, zalihe se svode na nižu 
vrednost od cene koštanja i neto prodajne vrednosti.  
 
b) Kratkoročna potraživanja i plasmani 
 

Kratkoročna potraživanja od kupaca i kratkoročni finansijski plasmani priznaju se na 
osnovu računovodstvenog dokumenta na osnovu koga nastaje dužničko – poverilački 
odnos. Ako se vrednost u dokumentu iskazuje u stranoj valuti, vrši se preračunavanje u 
izveštajnu valutu po srednjem kursu važećem na dan transakcije. Promene deviznog 
kursa od datuma transakcije do datuma naplate potraživanja iskazuju se kao kursne 
razlike u korist prihoda ili rashoda, odnosno, nerealizovane kursne razlike iskazuju se 
na teret/u korist vremenskih razgraničenja.  
 
Otpis kratkoročnih potraživanja i finansijskih plasmana kod kojih postoji verovatnoća 
nenaplativosti vrši se indirektnim otpisivanjem, dok se u slučajevima kada je 
nemogućnost naplate izvesna i dokumentovana, otpis u celini ili delimično vrši 
direktnim otpisivanjem.  
 
Indirektan otpis se utvrđuje za sva potraživanja od čijeg je roka za naplatu proteklo 
najmanje godinu dana, pri čemu se ima u vidu starost potraživanja, ekonomski položaj i 
solventnost dužnika kao i nemogućnost naplate redovnim putem. 
 
Indirektan otpis vrši se na osnovu odluke odbora Direktora Drustva, dok predloge za 
otpis u toku godine daju izvrsni direktori, a na kraju godine centralna popisna komisija. 

 
c) Gotovina i gotovinski ekvivalenti 
 
Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju: novac u blagajni, depozite po viđenju 
kod banaka, druga kratkoročna visoko likvidna ulaganja sa prvobitnim rokom dospeća 
do tri meseca ili kraće i prekoračenja po tekućem računu.  
 
Prekoračenja po tekućem računu klasifikovana su kao finansijske obaveze u okviru 
kratkoročnih obaveza, u bilansu stanja. 
 

 
3.2. Osnovni kapital 

 
Inicijalno, osnovni kapital se iskazuje u visini procenjenog uloga u Društvo / odnosno 
čine ga uplaćeni kapital i upisani neuplaćeni kapital.  
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Promene na osnovnom kapitalu vrše se isključivo prema pravilima propisanim 
Zakonom o privrednim društvima a sve promene na osnovnom kapitalu registruju se 
kod odgovarajućeg Registra. 
 
Osnovni kapital iskazan u dinarima se ne menja prema promenama kursa EUR-a iako je 
u Registru upisana vrednost u dinarima. 

 
3.3. Dugoročna rezervisanja  
 

Rezervisanja  za obnavljanje i očuvanje životne sredine, restrukturiranje i odštetne 
zahteve se priznaju: kada Društvo ima postojeću zakonsku ili ugovornu obavezu koja je 
rezultat prošlih događaja; kada je u većoj meri verovatnije nego što to nije da će 
podmirenje obaveze iziskivati odliv sredstava; kada se može pouzdano proceniti iznos 
obaveze. Rezervisanja namenjena restrukturiranju obuhvataju penale zbog otkazivanja 
zakupa i isplate zbog raskida radnog odnosa sa radnicima. Rezervisanja se ne priznaju 
za buduće poslovne gubitke.  
 
Kada postoji određeni broj sličnih obaveza, verovatnoća da će podmirenje obaveza 
iziskivati odliv sredstava se utvrđuje na nivou tih kategorija kao celine. Rezervisanje se 
priznaje čak i onda kada je ta verovatnoća, u odnosu na bilo koju od obaveza u istoj 
kategoriji, mala. 
 
Rezervisanje se odmerava po sadašnjoj vrednosti izdatka potrebnog za izmirenje 
obaveze, primenom diskontne stope pre poreza koja odražava tekuću tržišnu procenu 
vrednosti za novac i rizike povezane sa obavezom. Povećanje rezervisanja zbog isteka 
vremena se iskazuje kao trošak kamate. 
 
Dugoročna rezervisanja obuhvataju rezervisanja zaotpremnine prilikom odlaska u 
penziju. Odmeravanje rezervisanja vrši se u iznosu koji predstavlja najbolju procenu 
izdatka na dan sastavljanja bilansa stanja koji je potreban za izmirenje budućih obaveza. 
 
Rezervisanje u narednim obračunskim periodima neće se odmeravati primenom 
diskontne stope pre poreza koja odražava tekuću tržišnu procenu vrednosti za novac i 
rizik povezan sa obavezom, već će se uzimati podaci koji su poznati na dan 31. 
decembar 2015. godine.  
 
 

3.4. Obaveze po kreditima 
 

Obaveze po kreditima se inicijalno priznaju po fer vrednosti priliva, bez nastalih 
transakcionih troškova. U narednim periodima obaveze po kreditima se iskazuju po 
amortizovanoj vrednosti. Sve razlike između ostvarenog priliva (umanjenog za 
transakcione troškove) i iznosa otplata, priznaju se u bilansu uspeha u periodu 
korišćenja kredita kao finansijski rashodi/prihodi osim u delu u kome se kapitalizuju u 
skladu sa MRS 23 – Troškovi pozajmljivanja. 
 
Obaveze po kreditima se klasifikuju kao kratkoročne obaveze, osim ukoliko Društvo 
nema bezuslovno pravo da odloži izmirenje obaveza za najmanje 12 meseci nakon 
datuma bilansa stanja. 
 

3.5. Obaveze prema dobavljačima 
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Obaveze prema dobavljačima se inicijalno iskazuju po vrednosti iskazanoj na 
dokumentu koji predstavlja osnov za priznavanje, a naknadno se odmeravaju u visini 
očekivanih odliva sredstava. 

 
3.6. Porez na dobit 

 
 
Tekući porez na dobit 
 
Porez na dobit predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa  Zakonom o 
porezu na dobit važećim u Republici Srbiji. Stopa poreza na dobit za 2015. godinu 
iznosi 15 % i plaća se na poresku osnovicu utvrđenu poreskim bilansom. Poreska 
osnovica prikazana u poreskom bilansu uključuje dobit prikazanu u zvaničnom bilansu 
uspeha i korekcije definisane poreskim propisima Republike Srbije.  
 
Poreski propisi Republike Srbije ne predviđaju mogućnost da se poreski gubici iz 
tekućeg perioda mogu koristiti kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim 
periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda mogu se preneti na račun dobitaka iz 
budućih obračunskih perioda, ali ne duže od deset godina. 
 
Odloženi porez na dobit 
 
Odloženi porez na dobitak se obračunava korišćenjem metode utvrđivanja obaveza 
prema bilansu stanja, za privremene razlike proizašle iz razlike između poreske osnove 
potraživanja i obaveza u bilansu stanja i njihove knjigovodstvene vrednosti.  
 
Važeće poreske stope na datum bilansa stanja ili poreske stope koje su nakon tog 
datuma stupile na snagu, se koriste za utvrđivanje razgraničenog iznosa poreza na 
dobitak.  
 
Odložena poreska sredstva su iznosi poreza iz dobitka koji mogu da se povrate u 
narednim periodima po osnovu odbitnih privremenih razlika, neiskorišćenih poreskih 
kredita koji se prenose u naredni period i priznatih poreskih gubitaka.  
 
Odložene poreske obaveze su iznosi poreza iz dobitka koji se plaćaju u narednim 
periodima po osnovu oporezivih privremenih razlika.  
 
Odložene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive privremene razlike. Odložena 
poreska sredstva se priznaju za sve odbitne privremene razlike i efekte prenetog gubitka 
i poreskih kredita na poreski bilans Društva, koji se mogu prenositi, do stepena do kojeg 
će verovatno postojati oporezivi dobitak od koga se odložena poreska sredstva mogu 
iskoristiti. 
 

3.7. Primanja zaposlenih 
  

Društvo nema sopstvene penzione fondove i po tom osnovu nema identifikovane 
obaveze na dan 31. decembar 2015. godine. 
 
U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Društvo je u obavezi da 
plaća doprinose državnim fondovima kojima se obezbeđuje socijalna sigurnost 
zaposlenih. Ove obaveze uključuju doprinose za zaposlene na teret poslodavca u 
iznosima obračunatim po stopama propisanim relevantnim zakonskim propisima. 
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Društvo je, takođe, obavezno da od bruto plata zaposlenih obustavi doprinose i da ih, u 
ime zaposlenih, uplati tim fondovima. Doprinosi na teret poslodavca i doprinosi na teret 
zaposlenog se knjiže na teret rashoda perioda na koji se odnose. Nakon izvršenih uplata 
doprinosa, Društvo nema daljih zakonskih obaveza u pogledu budućeg plaćanja 
doprinosa ukoliko fond nema dovoljno sredstava da isplati sve beneficije zaposlenima 
koji su se penzionisali. Više plaćeni doprinosi se priznaju kao sredstvo u iznosu koji se 
može refundirati ili u iznosu za koji se može umanjiti buduća obaveza za plaćanje 
doprinosa. 

 
U skladu sa Zakonom o radu, Društvo je u obavezi da isplati otpremnine prilikom 
odlaska u penziju ili pri prestanku radnog odnosa po sili zakona zbog gubitka radne 
sposobnosti – u visini utvrdjenom Zakonom. 
 

3.8. Priznavanje prihoda 
 
Prihod uključuje fer vrednost primljenog iznosa ili potraživanja po osnovu prodaje roba 
i usluga u toku normalnog poslovanja Društva. Prihod se iskazuje bez PDV-a, povraćaja 
robe, rabata i popusta u trenutku prelaska vlasništva i značajnih rizika vezanih za dati 
proizvod sa prodavca na kupca. 
 
Društvo priznaje prihod kada se iznos prihoda može pouzdano izmeriti, kada je 
verovatno da će u budućnosti Društvo imati ekonomske koristi i kada su ispunjeni 
posebni kriterijumi za svaku od aktivnosti Društva kao što je u daljem tekstu opisano. 
Iznos prihoda se ne smatra pouzdano merljivim sve dok se ne reše sve potencijalne 
obaveze koje mogu nastati u vezi sa prodajom. Svoje procene Društvo zasniva na 
rezultatima iz prethodnog poslovanja, uzimajući u obzir tip kupca, vrstu transakcije i 
specifičnosti svakog posla.  
 
Društvo ostvaruje prihode po osnovu pružanja usluga iz oblasti ostalih zavrsnih radova 
u gradjevinarstvu.  
 
Priznavanje rashoda 

 
Poslovni rashodi obuhvataju sve troškove nastale u vezi sa  ostvarenim poslovnim 
prihodima i odnose se na troškove materijala, energije i goriva, troškove zarada i 
naknada zarada, amortizaciju, proizvodne usluge i nematerijalne troškove. Priznavanje 
rashoda vrši se istovremeno sa priznavanjem prihoda radi kojih su ti rashodi nastali 
(princip sučeljavanja prihoda i rashoda). 

 
3.9. Prihodi i rashodi kamata 

 
Kamate nastale po osnovu plasmana i potraživanja iz poslovnih odnosa iskazuju se u 
okviru finansijskih prihoda u obračunskom periodu u kome su nastale. 
 
Kamate nastale po osnovu obaveza iz poslovnih odnosa iskazuju se u bilansu uspeha u 
okviru finansijskih rashoda u obračunskom periodu u kome su nastale. 
 

 
4. Upravljanje finansijskim rizikom  

 
4.1. Faktori finansijskog rizika 
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Poslovanje Društva je izloženo različitim finansijskim rizicima: tržišni rizik (koji 
obuhvata rizik od promena kurseva stranih valuta, rizik od promene fer vrednosti 
kamatne stope, kamatni rizik gotovinskog toka, rizik od promene cena, i rizik od 
promene kurseva stranih valuta), kreditni rizik, rizik likvidnosti i rizik tokova 
gotovine. Upravljanje rizicima u Društvu je usmereno na nastojanje da se u situaciji 
nepredvidivosti finansijskih tržišta potencijalni negativni uticaji na finansijsko 
poslovanje Društva svedu na minimum.  
 
Upravljanje rizicima obavlja Finansijska služba Društva u skladu sa politikama 
odobrenim od strane Odbora direktora. Finansijska služba Društva identifikuje i 
procenjuje finansijske rizike i definiše načine zaštite od rizika tesno sarađujući sa 
poslovnim jedinicama Društva.  
 
(a) Gotovinski tok i rizik od promene fer vrednosti kamatne stope 

 
Budući da Društvo nema značajnu kamatonosnu imovinu, prihod i novčani tokovi 
u velikoj meri su nezavisni od promena tržišnih kamatnih stopa. 

 
 

(b) Kreditni rizik  
 
Društvo nema značajne koncentracije kreditnog rizika.  
 
(c) Rizik likvidnosti 
 
Oprezno upravljanje rizikom likvidnosti podrazumeva održavanje dovoljnog iznosa 
gotovine, kao i obezbeđenje adekvatnih izvora finansiranja preko odgovarajućeg iznosa 
kreditnih obaveza i mogućnost da se izravna pozicija na tržištu. Zbog dinamične prirode 
poslovanja Društva, Finansijska služba teži da održi fleksibilnost finansiranja držanjem 
na raspolaganju utvrđenih kreditnih linija.  
 
 
 

5. Upravljanje rizikom kapitala 
 

Cilj upravljanja kapitalom je da Društvo zadrži sposobnost da nastavi da posluje u 
neograničenom periodu u predvidljivoj budućnosti, kako bi vlasnicima obezbedilo 
povraćaj (profit), a ostalim interesnim stranama povoljnosti i da bi očuvalo optimalnu 
strukturu kapitala sa ciljem da smanji troškove kapitala. 
 
Pad koeficijenta zaduzenosti Drustva u 2015.god. rezultirao je prvenstveno iz boljih 
naplata potrazivanja od kupaca, i smanjivanja troskova zbog manjeg rada na terenu. 
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6. Nekretnine, postrojenja i oprema  
 

  

Zemljište 
Građe-
vinski  
objekti 

Oprema 

Ostale 
nekretnine, 

postr. i 
oprema 

Osnovna 
sredstva 

u 
pripremi 

Avansi za 
osnovna 
sredstva 

Ulaganja 
u tuđe 
nek. i 

opremu 

Ukupno 

Nabavna vrednost         
Stanje na dan 
31.12.2014. g  

11.368 
2.630 

 
 

 
 

13.998 

Povećanja         
Aktiviranja         
Sredstva primljena 
bez naknade         

Otuđenja / prodaja     
Rashod     
Prenos (sa)/na 1030  157   157 
Stanje na dan  
31.12. 2015. g  11.368 2.787     14.155 

         
Akumulirana 
ispravka vrednosti         

Stanje na dan 
31.12. 2014. god.  

6.703 
2.027 

 
 

 
 

8.730 

Aktiviranja         
Amortizacija   171 181     352 
Otuđenja / prodaja     
Rashod     
Prenos (sa)/na      
Stanje na dan 
31.12.2015. god.  

6.874 
2.208 

 
 

 
 

9.082 

         
Neotpisana 
vrednost na dan:  

 
 

 
 

 
 

 

31. decembra 
2014. godine  

4.665 
603 

 
 

 
 

5.268 

31. decembra 
2015. godine   

4.494 
579 

 
 

 
 

5.073 

 
Osnovna sredstva Društva su poslednji put procenjivana sa stanjem na dan  
31.12.2014.god. od strane nezavisnih procenitelja. Procena je izvršena na osnovu 
tržišnih vrednosti nedavnih transakcija sa povezanim stranama obavljenim po istim 
uslovima kao i sa trećim licima. Pozitivan efekat revalorizacionih rezervi umanjen za 
odloženi porez na dobitak iskazan je u korist ostalih rezervi u okviru osnovnog kapitala.  
 
Amortizacija za 2015. godinu iznosi 352. hiljada dinara  (za 2014: 491. hiljada dinara) i 
uključena je u troškove poslovanja izveštajnog perioda. 
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7.  

Zalihe 
 

Opis Tekuća 
godina 

Krajnje 
stanje 

Početno 
stanje 

Zalihe materijala, rezervnih delova, alata i sitnog 
inventara 94 94 543 

Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge    
Gotovi proizvodi     
Roba    
Stalna sredstva namenjena prodaji    
 Plaćeni avansi za zalihe i usluge 22 22 75 
Minus: ispravka vrednosti datih avansa    
Ukupno zalihe – neto 116 116 618 

 
 
Plaćeni avansi za zalihe i usluge iznose 22. hiljada dinara. 
 
Popis zaliha sa stanjem na dan 31. decembar 2015. godine izvršen je od strane 
imenovane komisije u sastavu: članovi komisije i predsednik komisije.  Elaborat o 
popisu usvojen je dana 20.01.2016. godine i sve korekcije stanja za neslaganja utvrđena 
po popisu izvršene su na način da iskazano knjigovodstveno stanje zaliha odgovara 
stvarnom stanju. 

 
8. Potraživanja  po osnovu prodaje 
 

Opis Tekuća 
godina 

Krajnje 
stanje 

Početno 
stanje 

Kupci u zemlji – matična i zavisna pravna lica            
Kupci u inostranstvu  -  matična i zavisna pravna 
lica                                                                                 

Kupci u zemlji – ostala povezana pravna lica    
Kupci u inostranstvu  - ostala povezana pravna 
lica    

Kupci u zemlji    
Kupci u inostranstvu 10.528 10.528 11.032 
Ostala potraživanja po osnovu prodaje    
Ukupno:    
    
Minus: Ispravka vrednosti kupaca u zemlji - 
matična i zavisna pravna lica      

Minus: Ispravka vrednosti kupaca u inostranstvu  
-  matična i zavisna pravna lica                                     

Minus:Ispravka vrednosti kupaca u zemlji - ostala 
povezana pravna lica    

Minus: Ispravka vrednosti kupaca u inostranstvu  
-  ostala povezana pravna lica    

Minus: Ispravka vrednosti kupaca u zemlji    
Minus: Ispravka vrednosti kupaca u inostranstvu    
Minus: Ispravka vrednosti ostalih  potraživanja po 
osnovu prodaje    

Ukupno:    



Napomene uz finansijske izveštaje za godinu završenu 31. decembra 2015. godine 
(Svi iznosi su izraženi u hiljadama RSD, osim ako nije drugačije naznačeno) 
 

  16 

Svega: 10.528 10.528 11.032 
 
 
 
Društvo ima usaglašeno stanje sa svim značajnim kupcima, osim sa kupcem Klinicki 
centar za neurologiju i psihijatriju za decu i omaldinu Beograd. Neusaglašena razlika 
iznosi 1.397. hiljada dinara i odnosi se na sporno potrazivanje, utuzen je u 2015.god. i 
spor je u toku, ocekuje se pozitivan ishod tj. naplata potrazivanja. 
Presuda u nasu koris je donesena. Ocekuje se odluka Apelacionog suda. 
40% potrazivanja od kupaca je potrazivanje od Victory Property na iznos od 4.287. 
hiljada. 
Zbog nedostatka posla u 2015.godini Drustvo je izvrsilo usluge pomenutom kupcu za 
stan do 48.20 m2 radi dalje prodaje. U toku je prenos stana radi dalje prodaje. 

 
9. Druga potraživanja 

Pocetno stanje 392. hiljada dinara od toga 30. hiljada za kratkorocne pozajmice, i 362. 
hiljade dinara za porez na dodatu vrednost. 

 
10. Gotovinski ekvivalenti i gotovina 

 
 
I
z
n
o
s
 
o
d
 
. 
 

11. PDV  
 

Porez na dodatu vrednost za 2015.god. je iznosio 1.411. hiljadu dinara i isplacen je u 
celosti. 
 

12. Kapital i rezerve  
 

Ukupan kapital Društva na dan  31.decembar 2015. godine ima sledeću strukturu: 
 

Opis Tekuća 
godina 

Krajnje 
stanje 

Početno 
stanje 

Osnovni kapital 7.779 7.779 7.779 
Upisani a neuplaćeni  kapital    
Otkupljene sopstvene akcije    
Rezerve 1.386 1.386  
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije 
nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i 
opreme 

1.307 1.307 2.693 

Nerealizovani Dobici po osnovu hartija od 
vrednosti i drugih komponenti ostalog 
sveobuhvatnog rezultata 

   

Nerealizovani Gubici po osnovu hartija od    

Opis Tekuća 
godina 

Krajnje 
stanje 

Početno 
stanje 

Hartije od vrednosti – gotovinski ekvivalenti    
Tekući (poslovni) računi 1.946 1.946 1.865 
Izdvojena novčana sredstva i akreditivi    
Blagajna    
Devizni račun    
Devizni akreditivi    
Devizna blagajna    
Novčana sredstva čije je korišćenje ograničeno ili 
vrednost umanjena    

Ostala novčana sredstva    
Ukupno: 1.946 1.946 1.865 
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Opis Tekuća 
godina 

Krajnje 
stanje 

Početno 
stanje 

vrednosti i drugih komponenti ostalog 
sveobuhvatnog rezultata 
Neraspoređeni dobitak 3.498 3.498 2.948 
Učešće bez prava kontrole    
Gubitak    
Ukupno: 13.970 13.970 13.420 

 
 
Osnovni kapital Društva čine akcijski kapital vecinskog vlasnika, manjinskih akcionara 
i Akcijskog fonda. 

 
Osnivači 31.12.2015. % učešće 

Vecinski vlasnik – Jovica Krstic 5.691 73.16 
Manjinski vlasnici akcionari 1.347 17.32 
Akcijski fond 741 9.52 
Ukupno: 7.779 100.00 

 
   
Promene na kapitalu za 2015. godinu su nastale po osnovu (Videti Izveštaj o 
promenama na kapitalu): 

 
13. Dugoročna rezervisanja 

 
Dugoročna rezervisanja se odnose na sledeće kategorije: 
 

Opis Tekuća 
godina 

Krajnje 
stanje 

Početno 
stanje 

Rezervisanja za troškove u garantnom roku    
Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih 
bogatstava    

Rezervisanja za troškove restrukturiranja    
Rezervisanja za naknade i druge beneficije 
zaposlenih 474 474 426 

Rezervisanja za troškove sudskih sporova    
Ostala dugoročna rezervisanja    
Ukupno: 474 474 426 

 
Rezervisanja za naknade i druge benificije zaposlenih je izvrseno za otpremnine za odlazak u 
penziju, lice koje je izvrsilo rezervisanje je sef racunovodstva Katarina Manic. 
14. Kratkoročne obaveze 
 
 

a) Kratkoročne finansijske obaveze 
 

Opis 
Tekuća 
godina 

Krajnje 
stanje 

Početno 
stanje 

Kratkoročni krediti od matičnog  i zavisnih 
pravnih lica    

Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih 
lica     

Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji  1.802 1.802 1.755 
Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu    
Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava 
obustavljenog  poslovanja namenjenih prodaji    

Ostale kratkoročne finansijske obaveze    
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Opis 
Tekuća 
godina 

Krajnje 
stanje 

Početno 
stanje 

Ukupno: 1.802 1.802 1.755 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pregled kratkoročnih kredita u zemlji prikazan je u sledećoj tabeli: 

 

Opis Broj i datum 
ugovora 

Kamatna 
stopa 

Rok 
vraćanja Dinara 31.12.2015

Stanje 

Intesa  banka a.d.  
54-420-

6605199.5 
od 23.10.014 

5.45 % G 22.04.2016 1.300 hilj. 
dinara 433 

Kratkorocna pozajmica 
vecinskog vlasnika Jovica 
Krstic 

26.08.2015 1.00 % G 26.08.2016 1.283 hilj. 
din. 1.283 

Ukupno:    2.583 1.716 
 
27. Obaveze iz poslovanja 

 
Opis Tekuća 

godina 
Krajnje 
stanje 

Početno 
stanje 

Dobavljači  - matična i zavisna pravna lica u 
zemlji    

Dobavljači  - matična i zavisna pravna lica u 
inostranstvu    

Dobavljači – ostala povezana pravna lica u zemlji    
Dobavljači – ostala povezana pravna lica u 
inostranstvu    

Dobavljači u zemlji 835 835 386 
Dobavljači u inostranstvu    
Ostale obaveze iz poslovanja    
Ukupno 835 835 386 

Društvo ima usaglašeno stanje sa svim dobavljačima, osim sa dobavljacem Unimetal 
Pirot u iznosu od 717.10 din. zbog neispostave racuna od strane dobavljaca Unimetal 
Pirot. Dobavljac je posle usaglasavanja stanja poslao racun tako da je saldo 
usaglaseno na dan 31.12.2015.god. 

 
28. Ostale kratkoročne obaveze 

 
Opis Tekuća 

godina 
Krajnje 
stanje 

Početno 
stanje 

Obaveze po osnovu neisplaćenih zarada i 
naknada, bruto 926 926 778 

Ostale obaveze /navesti i obelodaniti materijalno 
značajne stavke/    

Ukupno: 926 926 778 
 

 Neisplacene a uklakulisane zarade za decembar 2015.god koje su isplacene u januaru 
2016.god. 

29. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost  
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Opis Tekuća 
godina 

Krajnje 
stanje 

Početno 
stanje 

Obaveze za porez na dodatu vrednost   1.727 
Ukupno:   1.727 

 
 
 
 
 
 
 
 

30. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine 
 

Opis Tekuća 
godina Krajnje stanje Početno 

stanje 
Obaveze za ostale poreze, doprinose i carine i 
druge dažbine /navesti i obelodaniti materijalno 
značajne stavke/: 

   

-   Obaveze za poreze i carine    
-   Obaveze za doprinose    
-   Ostale obaveze za poreze i doprinose –Obaveze 
za porez iz rezultata 25 25 89 

Ukupno: 25 25 89 
Obaveze za porez iz dobitka    
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31. Odložena poreska sredstva i obaveze 

 

Opis 
Odložena 
poreska 
sredstva 

Odložene 
poreske 
obaveze 

Neto 

Stanje 31. decembra 2014. godine    
Promena u toku godine    
Stanje 31. decembra 2015. godine    
Promena u toku godine    
Stanje 31. decembra 2015. godine    

 
Odložena poreska sredstva Društva, na dan 31. decembar 2015. godine iznose 0  dinara  
i odnose se na: 
Odložene poreske obaveze se odnose na razliku između osnovica za amortizaciju po 
poreskim i računovodstvenim propisima pri cemu se javio odlozeni poreski prihod 
tekuce godine. 

 
(a) Tekući poreski rashod perioda 

            
Opis 2015. 2014. 

Bruto dobit poslovne godine 692  770 
Usklađivanje rashoda 232  
Računovodstvena amortizacija  352 491 
Poreska amortizacija 327  
Poreska osnovica 949  
Poreska stopa 15% 15% 
Obračunati porez 142 135 
Ukupna umanjenja obračunatog poreza   
Tekući rashod perioda   
Odložen poreski prihod perioda  190 
Neto dobit bez odloženog poreskog prihoda (rashoda) 550 596 
Neto dobit 550 596 

 
32. Usaglašavanje potraživanja i obaveza 

 
Društvo je izvršilo usaglašavanje potraživanja i obaveza sa stanjem na dan 31.10.2015. 
godine Neusaglašena potraživanja javila su se sa sledecim kupcima: 
Vojnogradjevinska ustanova ''Beograd'' na iznos od 37.719.66 dinara iz razloga sto 
racun nije dostavljen finansijskoj sluzbi u VGU Beograd, tako da nije postojala 
knjigovodstvena obaveza. 
Neusaglašeneobaveze Sa dobavljacem Unimetal Pirot na iznos od 717.10 dinara iz 
razloga sto racun nije dostavljan finansijskoj sluzbi P.D. Napredak AD Pirot. 
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33. Poslovni prihodi 
 

a) Prihodi od prodaje robe 
 

Opis Tekuća 
godina 

Krajnje 
stanje 

Početno 
stanje 

Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim 
pravnim licima na domaćem tržištu    

Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim 
pravnim licima na inostranom tržištu    

Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim 
pravnim licima na domaćem tržištu    

Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim 
pravnim licima na inostranom  tržištu    

Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu 626 626  
Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu    
Ukupno  626 626  

 
 

b) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga 
 

Opis Tekuća 
godina 

Krajnje 
stanje 

Početno 
stanje 

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i 
zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu    

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i 
zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu    

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim 
povezanim pravnim licima na domaćem tržištu    

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim 
povezanim pravnim licima na inostranom  tržištu    

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na 
domaćem tržištu 21956 21956  

Prihodi od prodaje  gotovih proizvoda i usluga na 
inostranom tržištu    

Ukupno  21956 21956  
 
 
 

c) Ostali poslovni prihodi za 2015. godinu iznose 0 hiljada dinara i odnose se na 
sledeće prihode: 

 
 

Opis Tekuća 
godina 

Krajnje 
stanje 

Početno 
stanje 

Prihodi od zakupnina    
Prihodi od članarina     
Prihodi od tantijema i licencnih naknada    
Ostali poslovni prihodi    
Ukupno:    
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34. Poslovni rashodi 

 
Opis Tekuća 

godina 
Krajnje 
stanje 

Početno 
stanje 

Nabavna vrednost prodate robe  618 618  
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe    
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih 
proizvoda i nedovršenih usluga    

Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih 
proizvoda i nedovršenih usluga    

Troškovi materijala 4345 4345  
Troškovi goriva i energije 626 626  
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični 
rashodi 10556 10556  

Troškovi proizvodnih usluga 3971 3971  
Troškovi amortizacije  352 352  
Troškovi dugoročnih rezervisanja 48 48  
Nematerijalni troškovi 1248 1248  
Ukupno: 21764 21764  

 
 
a)  Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi iznose 10.556 i odnose se 

na: 
 

Opis Tekuća 
godina 

Krajnje 
stanje 

Početno 
stanje 

Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) 8.174 8.174  
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade 
na teret poslodavca 1.463 1.463 

 

Troškovi naknada po ugovoru o delu    
Troškovi naknada po autorskim ugovorima    
Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i  
povremenim poslovima    

Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu 
ostalih ugovora    

Troškovi naknada članovima upravnog i 
nadzornog odbora    

Ostali lični rashodi i naknade 919 919  
Ukupno: 10.556 10.556  

 
 
b) Troškovi amortizacije uključuju iznos od 352 hiljada dinara (Za 2014. godinu: 

491. hiljada dinara), koji se odnosi na troškove amortizacije, 491. hiljada dinara (Za 
2015. godinu: 352 hiljada dinara) i troškove dugorocnih rezervisanja u iznosu od 48 
hiljada dinara.  

 
 
35. Finansijski prihodi 

 
Opis Tekuća 

godina 
Krajnje 
stanje 

Početno 
stanje 

Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali 
finansijski prihodi     

Prihodi kamata (od trećih lica) 25 25  
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne 
klauzule (prema trećim licima)    
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Opis Tekuća 
godina 

Krajnje 
stanje 

Početno 
stanje 

Ukupno: 25 25  
 
 
a) Ostali finansijski prihodi 
 
Ostali finansijski prihodi odnose se na kamate po platnim nalozima. 
 

36. Finansijski rashodi 
 

Opis Tekuća 
godina 

Krajnje 
stanje 

Početno 
stanje 

Finansijski rashodi od povezanih lica i ostali 
finansijski rashodi 81 81  

Rashodi kamata (prema trećim licima) 70 70  
Negativne kursne razlike i negativni efekti 
valutne klauzule (prema trećim licima)    

Ukupno: 151 151  
 
 

a) Rashodi kamata 
 

Opis Tekuća 
godina 

Krajnje 
stanje 

Početno 
stanje 

Kamata po kratkorocnim kreditima 70 70  
    
    
    

Ukupno: 70 70  
 
Rashod od kamata uključuje iznos od 70. hiljada dinara koji se odnosi na kamate po 

 kratkorocnim kreditima. 
 

b) Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule (prema trećim 
licima) 

 
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule javile 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
 
37. Ostali rashodi 
 

Opis Tekuća 
godina 

Krajnje 
stanje 

Početno 
stanje 

Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje:    
- nematerijalnih ulaganja, nekretnina, 
postrojenja i opreme    

- bioloških sredstava    
Gubici po osnovu prodaje:    

- učešća u kapitalu i dugoročnih hartija od 
vrednosti    
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Opis Tekuća 
godina 

Krajnje 
stanje 

Početno 
stanje 

- materijala     
Manjkovi    
Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od 
rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u 
okviru revalorizacionih rezervi 

   

Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja    
Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala 
i robe    

Ostali nepomenuti rashodi    
Obezvređenje:    

- bioloških sredstava    
- nematerijalnih ulaganja    
- nekretnina, postrojenja i opreme     
- zaliha, materijala i robe    
- ostale imovine    

Ukupno:    
 

 
38. Porez na dobit 

 
Opis Tekuća 

godina 
Krajnje 
stanje 

Početno 
stanje 

Tekući porez – poreski rashod perioda    
Odloženi poreski rashodi perioda    
Odloženi poreski prihodi perioda     
Ukupno:    

 
 
 
 
 
 
 
 
        Pirot, 30.03.2016.god. 

                    _______________________            M.P. 
 

(mesto i datum) 
 

Manic Katarina - Knjigovodja 
 

_______________________ 
 

(Lice odgovorno za sastavljanje napomena) 
 

Jovica Krstic – Direktor  
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