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U skladu sa članom 50. i 51. Zakona o tržištu kapitala ( „Službeni glasnik RS“ broj 

31/2011) i članom 3. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, 
polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava („Službeni glasnik RS“ broj 14/12 i 

5/2015) „Klanica 8.Oktobar“ a.d., iz Petrovca na Mlavi, Solunksa br.2, MB:07163789 

objavljuje: 
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SADRŽAJ 

 

1. GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ 

2. IZVEŠTAJ REVIZORA 

3. GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU 

4. IZJAVA LICA ODGOVORNOG ZA SASTAVLJANJE IZVEŠTAJA 

5. ODLUKA NADLEŽNOG ORGANA DRUŠTVA O USVAJANJU 

GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 

6. ODLUKA NADLEŽNOG  ORGANA DRUŠTVA O RASPODELI 

DOBITI 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. FINANSIJSKI IZVEŠTAJI KLANICE 8. OKTOBAR A.D. 
ZA 2015.GODINU ( Bilasn stanja, Bilans uspeha, izveštaj o tokovima 

gotovine, izveštaj o promeni na kapitalu, Napomene uz finansijske 
izveštaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07163789 Шифра делатности 1011 ПИБ 101602997

Назив PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE KLANICA 8.OKTOBAR AD PETROVAC

Седиште Петровац , Солунска 2

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 50597 49846 0

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

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004

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

013 и део 019 3. Гудвил 0006

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 0007

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 0008

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 0009

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

0010 50597 49846 0

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 23430 24240

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 22327 22521

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 4840 3085

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=3354b879-abb1-4236-a3c0-01915f27502b&hash=1DD2CBCD3957A25ED161DCF4501E1745316296C4
103494
110220
8810
144
1286
964
1100
1871
2037
51721
47115
0
51721
47115
3784
4738
12021
0
3784
16759
0
58484
77107
1425
1193
5832
3629
15000
0
20832
3629
13
154
0
13
154
0
20845
3783
0
0
0
860
5397
2328
3188
0
3188
8585
19552
19552
0
19552
19552
22740
28137
0
103494
110220
13081
13082
18232
10061
0
0
0
0
49846
50597
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

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

0043 59623 53648 0

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +
0049 + 0050) 0044 13718 1851 0

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

11 2. Недовршена производња и недовршене
услуге 0046

12 3. Готови производи 0047 11402

3085
4840
22521
22327
24240
23430
0
49846
50597


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 2316 1851

14 5. Стална средства намењена продаји 0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050

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

0051 22619 20346 0

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

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

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

203 и део 209 4. Купци у иностранству - остала
повезана правна лица 0055 1443

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056 22619 18903

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 143 138

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

0061

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

0062 0 0 0

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

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

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

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

234, 235, 238 и део
239

5. Остали краткорочни финансијски
пласмани 0067

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И
ГОТОВИНА 0068 10061 18232

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 13082 13081

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

0071 110220 103494 0

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072

0
0
0
0
0
0


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

ПАСИВА

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

0401 28137 22740

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

0402 19552 19552 0

300 1. Акцијски капитал 0403 19552 19552

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

330

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

0414

33 осим 330

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

0415

33 осим 330

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

0416

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 +
0419) 0417 8585 3188 0

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 3188 2328

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 5397 860

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 3783 20845 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

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 +
0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425 154 13 0

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном
року 0426

401 2. Резервисања за трошкове обнављања
природних богатстава 0427

403 3. Резервисања за трошкове
реструктурирања 0428

404 4. Резервисања за накнаде и друге
бенефиције запослених 0429

405 5. Резервисања за трошкове судских
спорова 0430

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431 154 13

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

0432 3629 20832 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 15000

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у
иностранству 0438

416 7. Обавезе по основу финансијског
лизинга 0439

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440 3629 5832

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 1193 1425

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

0442 77107 58484 0

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

0443 16759 3784 0

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

421 2. Краткорочни кредити од осталих
повезаних правних лица 0445

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи 0446 12021

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0447

0
20346
22619
1851
2316
11402
0
1851
13718
0
53648
59623
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07163789 Шифра делатности 1011 ПИБ 101602997

Назив PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE KLANICA 8.OKTOBAR AD PETROVAC

Седиште Петровац , Солунска 2

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 492673 475701

60
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)
1002 197800 200129

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 197800 200129

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 294323 275572

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 294323 275572

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

64 III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА,
ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 1016 550

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=3354b879-abb1-4236-a3c0-01915f27502b&hash=1DD2CBCD3957A25ED161DCF4501E1745316296C4
860
5397
77
232
303
1221
1240
6850
493
747
6850
4222
2252
3669
2296
1147
1141
729
920
75
501
902
0
0
1421
977
6
5
274
243
0
0
280
248
3588
7535
6970
7373
200129
197800
475701
492673
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
485138 472113

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 39362 24638

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020

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

1021 11402

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

1022

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 407443 399868

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 11756 12614

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 22702 20470

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 2358 2987

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 5244 4534

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028 302 32

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 7373 6970

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 1030 7535 3588

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

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 +
1039) 1032 248 280

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

1033 0 0

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

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних
правних лица 1035

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

669 4. Остали финансијски приходи 1037

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 243 274

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

1039 5 6

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 +
1047) 1040 977 1421

56, осим 562, 563 и 564

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

1041 0 0

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

275572
294323
200129
197800


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

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 902 501

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

1047 75 920

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 -
1040) 1048

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 -
1032) 1049 729 1141

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 1147

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 2296 3669

57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 2252 4222

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

1054 6850 747

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 493

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 6850 1240

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

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060 1221 303

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061 232 77

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА 1063

11402
24638
39362
472113
485138
550
275572
294323


..., ':i:
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07163789 Шифра делатности 1011 ПИБ 101602997

Назив PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE KLANICA 8.OKTOBAR AD PETROVAC

Седиште Петровац , Солунска 2

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 551574 535945

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

1. Продаја и примљени аванси 3002 550781 535533

2. Примљене камате из пословних активности 3003 243 274

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 550 138

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 548526 525891

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 512292 488462

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 20828 20301

3. Плаћене камате 3008 902 501

4. Порез на добитак 3009 328 480

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 14176 16147

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 3048 10054

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

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
3013 0 0

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

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014

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

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљене дивиденде 3018

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 751 3928

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3021 751 3928

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022

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

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирањa (II-I) 3024 751 3928

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=3354b879-abb1-4236-a3c0-01915f27502b&hash=1DD2CBCD3957A25ED161DCF4501E1745316296C4
18232
10061
920
75
5
9812
18232
8101
9340
0
532442
564277
541782
556176
10398
3214
636
1987
15000
2623
15000
5837
4602
5837
4602
3928
751
480
328
501
902
20301
20828
488462
512292
525891
548526
138
550
274
243
535533
550781
535945
551574
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


n03trquja AOn

h3Hoc

Texyha roaxHa JlpeiloAHa roArHa

1 2 3 4

B. TOKOBH TOTOBhHE T43 AKThBHOCTh OI4HAHChPA}bA
3025 11il 58::7

. flphnxBn roroBxHe H3 affiBHofrtr OffHaHchpasa (1 Ao 5)

1, YBena$e ocHoBHor KanilTara 3026

2. AyropoqHil Kpelxrx (Hero nPhnilBtr) 3027 .*1. ab:/

3. Kparropocnt KpeAilTtr (Hero nprnx8y) 3028

, Ofrile AyropocHe o6aB$e 3029

5, Ocrane KparKoPoqHe o6aBBe 3030

ll. ouilBtr roroBilHe x3 aKhBHocrv QuHaHcxPa$a (1 ao 6) 3031 lit*: :s::

1, OrKyn concrBeHilx aKuHia I YAsa 3032

AyropocHtr Kpeatrrtr (oanuBtr) 3033 liill{}

3. KparKopocHil Kp€rilril (oanHBff) 3034 lit*i

4. Ocrane o6aBe3e (oAnilBx) 3035 {}8

5. oilHaHciljcKil ntr3xHr 3036

hcnnaheHe ailBilaeHAe 3037

iIL Hero npxnhB toroBuHe h3 affiYBHocfl OilHaHcilPasa (l-II) 3038 3ll1

IV. Hero oanilB roroBrHe x3 aKlllBHocrr oilHaHcffpasa (II'I) 3039 rrl?$
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07163789 Шифра делатности 1011 ПИБ 101602997

Назив PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE KLANICA 8.OKTOBAR AD PETROVAC

Седиште Петровац , Солунска 2

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 19552 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 19552 4024 4042

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4007 4025 4043

б) промет на потражној страни рачуна 4008 4026 4044

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

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

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4010 19552 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 19552 4032 4050

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=3354b879-abb1-4236-a3c0-01915f27502b&hash=1DD2CBCD3957A25ED161DCF4501E1745316296C4
28137
5397
22740
22740
22740
22740
19552
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4015 4033 4051

б) промет на потражној страни рачуна 4016 4034 4052

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4018 19552 4036 4054

 



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 3188

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4057 4075 4093

б) исправке на потражној страни рачуна 4058 4076 4094

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

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

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б)
≥ 0 4060 4078 4096 3188

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 4079 4097

б) промет на потражној страни рачуна 4062 4080 4098

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 3188

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 3188

19552
19552


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 5397

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 8585

 

19552


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4109 4127 4145

б) потражни салдо рачуна 4110 4128 4146

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4111 4129 4147

б) исправке на потражној страни рачуна 4112 4130 4148

3

Кориговано почетно стање претходне
године на дан 01.01. ____

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

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

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4115 4133 4151

б) промет на потражној страни рачуна 4116 4134 4152

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

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

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

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4119 4137 4155

б) исправке на потражној страни рачуна 4120 4138 4156

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

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

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

19552


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4123 4141 4159

б) промет на потражној страни рачуна 4124 4142 4160

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

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

 

3188


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

3188
3188


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 22740 4244

б) потражни салдо рачуна 4218

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4219

4236 4245
б) исправке на потражној страни
рачуна 4220

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

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

4237 22740 4246
б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4222

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4223 4238
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 22740 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 22740 4250
б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4230

8585
5397
3188
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07163789 Шифра делатности 1011 ПИБ 101602997

Назив PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE KLANICA 8.OKTOBAR AD PETROVAC

Седиште Петровац , Солунска 2

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 5397 860

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=3354b879-abb1-4236-a3c0-01915f27502b&hash=1DD2CBCD3957A25ED161DCF4501E1745316296C4
0
0
860
5397
860
5397
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/
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1. Opšte informacije 
Klanica „8.Oktobar“ AD Petrovac,Solunska 2 (u daljem tekstu : Društvo) je osnovano 1965. godine 

kao društveno preduzeće. 2003. godine preduzeće se privatizovalo kupovinom 70% kapitala i samim tim 
postalo akcionarsko društvo.2007. godine dobija nove vlasnike i svojom poslovnom politikom održava se 
na veoma dobrom mestu na tržištu. Ucilju poboljšanja kvaliteta, povećanja kapaciteta, a u skladu sa svim 
propisima vezanim za delatnost u preduzeću, modernizovano je u pogledu postrojenja i opreme, 
transporta, obnovljene su linije klanja i prerade mesa i uveden HACCP standard. 

Od osnivanja osnovna delatnost kojom se Društvo bavi je klanje sitne i krupne stoke i prerada mesa-

šifra 1011. 
Matični broj društva je 07163789, Pib 101602997. Direktor Društva je Nenad Jovanović . Vlasnička 

struktura na dan 31.12.2014. godine je sledeća: 
Filipović Bojan - 35,63 % 

Sr Bojan i Neša -35,52 % 

Akcionarski fond AD Beograd -9,70% 

Jovanović Nenad -5,67% 

Mali akcionari- 13,48% 

 

Na dan 31.12.15. godine Društvo je imalo 48 zaposlenih ,dok je 31.12.2013. godine imalo 46 

zaposlenih. 

Prema kriterijumima  za razvrstavanje iz Zakona o računovodstvu i revizija (Sl.Glasnik RS br 62/13) 
Društvo je razvrstano u malo pravno lice. S obzirom da je akcionarsko Društvo,Društvo je obveznik 
revizije ,iako spada u mala pravna lica. 

 Finansijski izveštaji za 2015. godinu, čiji su sastavni deo ove napomene, odobreni su od strane 

Skupštine akcionarskog Društva, potpisane od strane predsednika skupštine Filipović Bojana dana 
01.04.2015. godine. 

 

   

2. Osnove za sastavljanje finansijskih izveštaja  
 

Finansijski izveštaji za 2015. godinu sastavljeni su, po svim materijalno značajnim pitanjima, u skladu sa 
Zakonom o računovostvu,podzakonskim propisima donetim na osnovu Zakona i internom regulativom-

opštim aktima Društva. 
 

Priloženi finansijski izveštaji prikazani su u formi propisanoj Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca 
finansijskih izveštaja za privredna društva,zadruge i preduzetnike ( „Službeni glasnik RS“ br. 95/2014) , a 

uskladu sa Pravilnikom o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna 
društva,zadruge i preduzetnike ( „Službeni glasnik RS“ br. 95/2014). 

 

Saglasno članu 20. Zakona o računovodstvu, Društvo je prilikom priznavanja,vrednovanja, prezentacije i 
obelodanjivanja pozicija u finansijskim izveštajima primenilo Međunarodne standarde finansijskog 
izveštavanja (MSFI) 

 
2.1. Uporedni podaci  

 

Uporedne podatke i početna stanja čine podaci sadržani u finansijskim izveštajima za 2014. godinu.  

 
 

2.2. 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 potraživanja i obaveze u stranim sredstvima plaćanja preračunata su na njihovu dinarsku 

protivvrednost po srednjem kursu na dan bilansa stanja. Pozitivne i negativne kursne razlike nastale 
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preračunom potraživanja i obaveza u stranim sredstvima plaćanja koje nisu izmirene do kraja godine, 

iskazuju se u bilansu uspeha kao finansijski prihodi odnosno  

 

Pozitivne i negativne kursne razlike nastale pri izmirivanju obaveza ili naplati potraživanja u toku godine 

po kursu važećem na dan poslovne promene, iskazuju se u  bilansu uspeha kao finansijskih 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. 

 

 

3.1. Stalna imovina 
 

(a) Nekretnine, postrojenja i oprema  
 

Početno vrednovanje nekretnina, postrojenja i opreme vrši se po nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja.  
 

 

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 – Obezvređenje sredstava. 
 

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

Naziv Stopa amortizacije (prilagoditi) 

Građevinski objekti 1,3-4 % 

Oprema 10-15% 

Vozila 14,3% 

Nameštaj 10 – 12,5% 

Ostala oprema 10-18% 

 

 

 

3.2. Obrtna imovina 
 

Zalihe se računovodstveno obuhvataju u skladu sa MRS 2 Zalihe. 

  
 

(a)Zalihe robe 

 
Zalihe robe se vode po prodajnim cenama. Obračun razlike u ceni vrši se tako da vrednost izlaza robe i 

vrednost robe na zalihama bude iskazana po metodi prosečne ponderisane cene. 

Zalihe robe se u slučaju zastarelosti, smanjenja vrednosti i sl. na datum svakog bilansa stanja svode na 

neto prodajnu vrednost.  

Neto prodajna vrednost predstavlja procenjenu prodajnu vrednost umanjenu za procenjene troškove 

prodaje. 

Procenjeni troškovi prodaje zaliha robe, za potrebe svođenja ovih zaliha na neto prodajnu vrednost, 

utvrđuju se na bazi iskustvenog višegodišnjeg učešća ovih troškova u prihodima od prodaje robe. 

Utvrđivanje neto prodajne vrednosti vrši se za svaku stavku zaliha robe posebno. 

Procenu neto prodajne vrednosti zaliha robe vrši posebna komisija koju obrazuje Predsednik  odbora 

Direktora. 
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(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. 

 

Otpis kratkoročnih potraživanja i finansijskih plasmana kod kojih postoji verovatnoća nenaplativosti vrši 
se indirektnim otpisivanjem odlukom direktora..  

 

Indirektan otpis se utvrđuje za sva potraživanja od čijeg je roka za naplatu proteklo najmanje 60 dana za 

koje je direktor doneo odluku o ispravci vrednosti. 

 

 
(v) 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.  

 

 

3.3. Osnovni kapital 
 

Inicijalno, osnovni kapital se iskazuje u visini procenjenog uloga u Društvo / odnosno čine ga uplaćeni 
kapital i upisani neuplaćeni kapital.  

 

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 evrima. 

 

 

 

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 primenom metode efektivne kamatne stope. 

 

Obaveze po kreditima se klasifikuju kao tekuće obaveze. 

 

3.5. Obaveze prema dobavljačima 
 

Obaveze prema dobavljačima se inicijalno iskazuju po fer vrednosti, a naknadno se odmeravaju prema 

amortizovanoj vrednosti. 
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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 pet odnosno 

deset godina. 

 

 

Odloženi porez na dobit 

  

Odloženi porez na dobit 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, koriste se za utvrđivanje razgraničenog iznosa poreza na dobit.  

 

Odložena poreska sredstva su iznosi poreza iz dobiti koji mogu da se povrate u narednim periodima po 

osnovu odbitnih privremenih razlika, rezervisanja za otpremnihne po osnovu MRS 19, rashoda po osnovu 

obezvređenja imovine, rashoda na ime javnih prihoda,  neiskorišćenih poreskih kredita koji se prenose u 

naredni period i priznatih poreskih gubitaka.  

 

Odložene poreske obaveze su iznosi poreza iz dobiti 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 oporeziva dobit od  koje se 

odložena poreska sredstva mogu iskoristiti. 

 

Odloženi porez se knjiži na teret ili u korist bilansa uspeha, osim kada se odnosi na pozicije koje se knjiže 

direktno u korist ili na teret kapitala. 

 

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. 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. 

 



 KLANICA “8.OKTOBAR” AD PETROVAC 
Napomene uz finansijske izveštaje za godinu završenu 31. decembra 2015. godine 
 (Svi iznosi su izraženi u hiljadama RSD, osim ako nije drugačije naznačeno) 
 

  5 

 

 

 

 

U skladu sa Pojedinačnim kolektivnim ugovorom 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 tri prosečne zarade koje je zaposleni ostvario u mesecu koji prethodi mesecu u kome se 

isplaćuje otpremnina, koje pri tom ne mogu biti manje od dve prosečne zarade po zaposlenom isplaćene u 

Društvu za mesec koji prethodi mesecu u kome se vrši isplata otpremnine, odnosno tri prosečne zarade po 

zaposlenom isplaćene u privredi u Republici Srbiji prema poslednje objavljenom podatku nadležnog 

republičkog organa, ako je to za zaposlenog povoljnije. 

 

 

 

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 prodaje mesa i proizvoda od mesa.Takođe Društvo ostvaruje prihod 
po osnovu klanja za druga lica. 
 

 

3.9. 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). 

 

3.10. 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. 

 

Kamata i ostali troškovi pozajmljivanja obuhvataju se na sledeći način: troškovi pozajmljivanja koji se 
neposredno mogu pripisati sticanju, izgradnji ili izradi sredstava klasifikovanog za pripisivanje troškova 
pozajmljivanja (sredstvo za koje je potrebno značajno vreme da bi se osposobilo za upotrebu, odnosno 
prodaju) kapitalizuju se kao deo nabavavne vrednosti tog sredstva, a svi ostali idu na teret rashoda perioda 

u kome su nastali. 

 

 

 

3.11.  Naknadno ustanovljene greške  
 

Ispravka naknadno ustanovljenih materijalno značajnih grešaka vrši se preko rezultata ranijih godina, u 

skladu sa  MRS 8 – Računovodstvene politike, promene računovodstvenih procena i greške. 

 

Materijalno značajnom greškom smatra se greška, koja je u pojedinačnom iznosu ili u kumulativnom 

iznosu sa ostalim greškama veća od 5% ukupnih prihoda.  

 

Naknadno ustanovljene greške koje nisu materijalno značajne ispravljaju se na teret rashoda , odnosno u 

korist prihoda perioda u kojem su identifikovane. 
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3.12. Dugoročna rezervisanja 

  

Priloženi finansijski izveštaji ne uključuju rezervisanja za primanja zaposlenih po osnovu otpremnina za odlazak 

u penziju i jubilarnih nagrada nakon ispunjenih uslova i odgovarajuća obelodanjivanja u skladu sa zahtevima 
MRS 19 -"Primanja zaposlenih". 

  

Dugoročna rezervisanja po osnovu beneficija, kao što su otpremnine prilikom odlaska u penziju, jubilarne 

nagrade i druge obaveze prema zaposlenima, koje se isplaćuju u skladu sa pravima stečenim u toku trajanja i 
nakon prestanka zaposlenja, u skladu sa MRS 19 - "Primanja zaposlenih", nisu evidentirana iz razloga što 
pravilno utvrđivanje iznosa rezervisanja nije jednostavno, jer zahteva poznavanje aktuarske tehnike i nije 

materijalno značajno za poslovanje Društva. 

  

Troškovi pribavljanja ove informacije daleko prevazilaze koristi od same informacije, što predstavlja ograničenje 
u smislu ravnoteže između koristi i troškova, naznačeno u Okviru za pripremu i prezentaciju finansijskih 
izveštaja 

            

Iz napred navedenih razloga došlo je do odstupanja od primene MRS 19 prilikom sačinjavanja finansijskih 
izveštaja za 2014. godinu. 

 

 

 

 

4. Upravljanje finansijskim rizikom  
 

4.1. Faktori finansijskog rizika 
 

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 

Upravnog odbora. Finansijska služba Društva identifikuje i procenjuje finansijske rizike i definiše načine 

zaštite od rizika tesno sarađujući sa poslovnim jedinicama Društva.  

 

(a) Tržišni rizik 

 

 Rizik od promene kurseva stranih valuta 
 

Društvo posluje u međunarodnim okvirima i izloženo je riziku promena kursa stranih valuta koji 

proističe iz poslovanja sa različitim valutama.  

 

 Rizik od promene cena 

 

Društvo je izloženo i riziku promena cena vlasničkih hartija od vrednosti s obzirom da su ulaganja 

Društva klasifikovana u bilansu stanja kao raspoloživa za prodaju ili kao finansijska sredstva po 

fer vrednosti čiji se efekti promena u fer vrednosti iskazuju u bilansu uspeha. Društvo nije 

izloženo riziku promena cena robe. 

  

 Gotovinski tok i rizik od promene fer vrednosti kamatne stope 

 

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

 

Rizik od promena fer vrednosti kamatne stope proističe iz dugoročnih kredita. Krediti dati po 

promenljivim kamatnim stopama izlažu Društvo kamatnom riziku novčanog toka. Krediti dati po 

fiksnim kamatnim stopama izlažu Društvo riziku promene fer vrednosti kreditnih stopa.  

 

 

 

(b) Kreditni rizik  

 

Društvo nema značajne koncentracije kreditnog rizika. Društvo ima utvrđena pravila kako bi obezbedilo 

da se prodaja proizvoda na veliko obavlja kupcima koji imaju odgovarajuću kreditnu istoriju. Prodaja u 

prometu na malo obavlja se gotovinski ili putem kreditnih kartica. Učesnici u transakciji i gotovinske 

transakcije su ograničeni na finansijske institucije visokog kreditnog rejtinga.  

 

Obezbeđenje od kreditnog rizika uspostavljeno je  na nivou Društva. Kreditni rizik nastaje: kod gotovine i 

gotovinskih ekvivalenata, derivatnih finansijskih instrumenata i depozita u bankama i finansijskim institucijama; iz 

izloženosti riziku u trgovini na veliko i malo, uključujući nenaplaćena potraživanja i preuzete obaveze.  

 

(c) Rizik likvidnosti 

 
Oprezno upravljanje rizikom likvidnosti podrazumeva održavanje dovoljnog iznosa gotovine i hartija od vrednosti 

kojima se trguje, 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 akcionarima obezbedilo povraćaj (profit), a ostalim interesnim stranama 

povoljnosti, i da bi očuvalo optimalnu strukturu kapitala sa ciljem da smanji troškove kapitala. 

 

Društvo, kao i ostala Društva koja posluju unutar iste delatnosti, prati kapital na osnovu koeficijenta 

zaduženosti (gearing ratio). Ovaj koeficijent se izračunava iz odnosa neto dugovanja Društva i njegovog 

ukupnog kapitala. Neto dugovanje se dobija kada se ukupni krediti (uključujući kratkoročne i dugoročne, 

kao što je prikazano u bilansu stanja) umanje za gotovinu i gotovinske ekvivalente. Ukupni kapital se 

dobija kada se na kapital, iskazan u bilansu stanja, doda neto dugovanje. Koeficijent zaduženosti u 2014. 
godini iznosio je 0,22% a u 2015. godini 0,35%.Porast koeficijenta zaduženosti rezultirao je iz nastale 

obaveze po kreditu od Vojvođanske banke. 
 

 

 

 

6. Nekretnine, postrojenja i oprema  
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Amortizacija za 2015. godinu iznosi 5.244 hiljade dinara ( za 2014. godinu : 4.535 hiljade 

dinara) i uključena je u troškove. 
 

7. Zalihe 
 

  2015.  2014. 

     

Zalihe materijala     

Nedovršena proizvodnja     

Gotovi proizvodi
 
  11.402   

Roba  2316  1.851 

Dati avansi za zalihe i usluge     

Minus: ispravka vrednosti     

     

Ukupno zalihe – neto  13.718  1.851 

 
 

  
 

8. Potraživanja 

 

(a) Potraživanja od kupaca 
  2015.  2014. 

  

Zemljište, 

građ.objekti 

i stanovi  Oprema  

Ostala 

oprema  

Ulaganja  

u tuđe nek. 

i opremu  

NPO u  

pripremi  

 

 

Avansi  

 

 

Ukupno 

Nabavna vrednost              

Stanje na dan 31.12.2014. g 49.574  41.260      3.085    93.919 

Povećanja           4.141      1.755     

Aktiviranja              
Sredstva primljena bez 

naknade           
   

Otuđenja              

Prenos (sa)/na              

Stanje na dan  31.12. 2015. g 49.574  45.401      4.840  
  94.975 

              
Akumulirana ispravka 

vrednosti           
   

Stanje na dan 31.12. 2014. g 25.334  18.739          44.073 

Aktiviranja              

Amortizacija  810  4.333          5.143 

Otuđenja             101 

Prenos (sa)/na              

Stanje na dan 31.12.2014. g       26.144  23.072          49.216 

              

Neotpisana vrednost na dan:              

31. decembra 2014. godine 24.240  22.521          49.846 

31. decembra 2015. godine  23.430  22.327      4.840    50.597 

  2015.  2014. 

Potraživanja od kupaca  22.619  20.346 

Potraživanja iz specifičnih poslova     

Ostala potraživanja     

Kratkoročni finansijski plasmani     

PDV i AVR     

Ukupno potraživanja – neto  22.619            20.346 
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Kupci zavisna pravna lica      

Kupci ostala povezana pravna lica      

Kupci u zemlji  26.538  24.265 

Kupci u inostranstvu  1.443  1.443 

  27.981  25.708 

     

Minus: Ispravka vrednosti kupaca - zavisna pravna lica     

Minus: Ispravka vrednosti kupaca - povezana pravna lica     

Minus: Ispravka vrednosti kupaca u zemlji- ukupna   5.362  5.362 

Minus: Ispravka vrednosti kupaca u inostranstvu     

  22.619  20.356 

     

 

 

 
 

 
 

 
 
Društvo ima usaglašeno stanje sa svim značajnim kupcima. 

 

 

 9. Gotovinski ekvivalenti i gotovina 
 

 

  2015.  2014. 

Hartije od vrednosti – gotovinski ekvivalenti     

Tekući (poslovni) računi  5.274  15.658 

Izdvojena novčana sredstva i akreditivi  4.787  2.574 

Blagajna     

Devizni račun     

Devizni akreditivi     

Devizna blagajna     

Novčana sredstva čije je korišćenje ograničeno ili vrednost umanjena     

Ostala novčana sredstva     

 

                

10.061 

 

18.232 

 

 

 

 

 

 

10. Kapital i rezerve  
 
Ukupan kapital Društva na dan  31.decembar 2015. godine ima sledeću strukturu: 

 

 2015. 
 

2014.  

Osnovni kapital 19.552  19.552 

Neuplaćeni upisani kapital    

Rezerve    

Revalorizacione rezerve     

Nerealizovani Dobici po osnovu hartija od vrednosti    

Nerealizovani Gubici po osnovu hartija od vrednosti    

Neraspoređeni dobitak 8.585  3.188 

Gubitak    

Otkupljene sopstvene akcije    

 28.137  22.740 
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11.  Dugoročni krediti 
 

Dugoročni krediti se odnose na:   2015.  2014. 

Finasijski kredit od:     

  -   banaka u zemlji        24.616 

  -   banaka u inostranstvu      

Robni krediti od:     

  -   dobavljača u zemlji          

  -   dobavljača u inostranstvu      

Ostali dugoročni krediti leasing  5.867   

     

Ukupno dugoročni krediti  5.867  24.616 

Deo dugoročnih kredita koji dospeva do jedne godine    2.238  3.784 

Dugoročni deo dugoročnih kredita  3.629  20.832 
 

12.  Dugoročni krediti (nastavak) 
 

Pregled dugoročnih kredita prikazan je u sledećoj tabeli: 

 

 
Broj i datum 

ugovora 

 
Kamatna 

stopa 

 
Rok 

otplate 
 Valuta i iznos  

31.12.15 

 hiljadama 

din. 

 

Dugoročni krediti u zemlji           

Vojvođanska  banka a.d.  12.08.2014. 

 4,79 % 

nominalna 

5,41% 

efektivna 

 

 18 mesec 

sa grejs 

periodom 

od 6 

meseci 

 

15.000.000 

dinara 
 

2.500.000 

dinara 
 

           

Minus: Deo koji dospeva do 

jedne godine  

  
 

   

 
   

           

 

 

 
Kao instrument obezbeđenja urednog vraćanja kredita odobrenih od strane .Vojvođanske  banke a.d. upisana je 

izvršna vansudska  hipoteka IV reda ( privremeno V red) na nepokretnosti Društva : 

 -Objekat prehrambene industrije i proizvodnje pića-upravna zgrada sa trpezarijom i kuhiljom 

- zgrada za proizvodnju i preradu nemetala. 

 

 

13. Ostale dugoročne obaveze 
 

U hiljadama dinara 

 
 Broj i datum 

ugovora 
 

Datum 

dospeća 

 
Valuta I iznos 

 31.12.20

15. 
 

Ca  Leasing d.o.o. Beograd  15.12.2011.  01.12.2016.  26.392 eur  561  

Ca leasing   d.o.o. Beograd  08.11.2013.  01.11.2018.  34.499 eur  2.274  

Nbg Leasing doo Beograd  29.08.2014.  15.08.2018.  18.560,00  1.578  

Porsche Leasing d.o.o. 

Beograd 

 
09.12.2014.  15.12.9019. 

 
14.607,00  1.453  

Minus: Deo koji dospeva do 

jedne godine  

 
   

 

 
 2.238  

        3.628  
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Obezbeđenja po ugovorima za lizing su menice većinskih vlasnka Klanice „8.Oktobar” AD. 
 

 
 

 14. Obaveze iz poslovanja 
 

  2015.  2014. 

     

Primljeni avansi, depoziti i kaucije     

Dobavljači u zemlji  47115  51.721 

Dobavljači u inostranstvu     

Dobavljači – matična i zavisna pravna lica     

Dobavljači – ostala povezana pravna lica     

Ostale obaveze iz poslovanja     

Obaveze iz specifičnih poslova     

     

Ukupno  47115  51.721 

 

Društvo ima usaglašeno stanje sa svim dobavljačima. 
 

15. Ostale kratkoročne obaveze 
 

  2015.  2014. 

     

Obaveze po osnovu neisplaćenih zarada i naknada, bruto  2.038  1.871 

Ostale obaveze     

  2.038  1.871 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda 

i pasivna  vremenska razgraničenja 

 

  2015.  2014. 

     

Obaveze za porez na dodatu vrednost  1.100  964 

Obaveze za ostale poreze, doprinose i carine i druge dažbine /navesti i 

obelodaniti materijalno značajne stavke/: 

 

 

 

 

-   Obaveze za poreze i carine    44 

-  Obaveze za doprinose     

-   Ostale obaveze za poreze i doprinose    8 

Pasivna vremenska razgraničenja   8.810   

     

Obaveze za porez iz dobitka  1.286  92 

  11.196  1.108 
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17. Odložena poreska sredstva i obaveze 
 

 
Odložena poreska 

sredstva 

 Odložene poreske 

obaveze 

 
Neto 

Stanje 31. decembra 2013. godine   1.348   

Promena u toku godine   77   

Stanje 31. decembra 2014. godine   1.425   

Promena u toku godine   -232   

Stanje 31. decembra 2014. godine   1.193   

 

 

 

 
Odložena poreska sredstva Društva, na dan 31. decembar 2014. godine iznose 1.193 hiljadu dinara  i odnosi se 

na neiskorišćeni poreski kredit, odobren od strane poreskih organa po osnovu investicija u nekretnine, 

postrojenja i opremu, za koje Rukovodstvo Društva procenjuje da može da iskoristi za smanjenje poreske 

obaveze u narednih 5 odnosno 10 godina.  

Odnosno: Odložene poreske obaveze se odnose na razliku između poreske i računovodstvene amortizacije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekući poreski rashod perioda 

               

 2015.  2014. 

Bruto rezultat poslovne godine 6.850  1.240 

Kapitalni dobici i gubici    

Usklađivanje rashoda 73  52 

Računovodstvena amortizacija  5.244  4.534 

Poreska amortizacija 4.026  3.804 

Korekcija rashoda po osnovu transfernih cena    

Korekcija rashoda po osnovu sprečavanja utanjene kapitalizacije    

Korekcija rashoda po osnovu kamata primenom pravila o transfernim 

cenama 

  

 

Usklađivanje rashoda    

Korekcija prihoda po osnovu transfernih cena    

Kapitalni dobici i gubici    
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 2015.  2014. 

Poreska osnovica 8.142  2.021 

Poreska stopa    

Obračunati porez    

Ukupna umanjenja obračunatog poreza    

Tekući rashod perioda   303 

Odložen poreski prihod  perioda 232  77 

Neto dobit bez odloženog poreskog prihoda                 7.910                 1.718 

Neto dobit 7.910  1.641 

 

 

 

 

 

18. Usaglašavanje potraživanja i obaveza 
 

Društvo je izvršilo usaglašavanje potraživanja i obaveza sa stanjem na dan 31.10. 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

19. Poslovni prihodi 

 
  2015.  2014. 

     

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga  492.673  475.701 

Prihod od aktiviranja učinaka i robe     

Povećanje vrednosti  zaliha učinaka (napomena ..)     

Smanjenje vrednosti zaliha učinaka (napomena ..)     

Ostali poslovni prihodi      

Ukupno   492.673  475.701 
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20. Ostali poslovni prihodi 
 

  2015.  2014. 

     

Prihod od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.     

Prihodi od zakupnina     

Prihodi od članarina      

Prihodi od tantijema i licencnih naknada     

Ostali poslovni prihodi  2.296  3.669 

     

 

Veći deo ostalih poslovnih prihoda čine pogresno usmerene uplate dobavljacima koje su u ravnoteži 
knjigovodstveno sa kontom 579 ( na konto 679 je vraćen novac nakon obaveštenja o pogresnoj uplati) 
 

 

21. Poslovni rashodi 
 

  2015.  2014. 

     

Nabavna vrednost prodate robe        27.960  24.638 

Troškovi materijala  419.199  412.482 

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi  22.702  20.470 

Troškovi amortizacije i rezervisanja   5.244  4.534 

Ostali poslovni rashodi       10.033  9.989 

  485.138  472.113 

 

Nabavna vrednost prodate robe uključuje iznos od 27.960 hiljada  dinara u 2015. godini , i 24.638 hiljade 
dinara u 2014. godini koji se odnose na nabavnu vrednost robe u prometu. 

 

Troškovi amortizacije i rezervisanja uključuju iznos od 5.244 hiljada dinara u 2015. godini i iznos od 

4.534 hilade dinara u 2014. godini. 

 

22.  Ostali poslovni rashodi 
 

  2015.  2014. 

     

Proizvodne usluge     

Usluge na izradi učinaka     

Transportne usluge  348  249 

Usluge održavanja  933  937 

Zakupnine  260  470 

Troškovi sajmova     

Reklama i propaganda   41  156 

Troškovi istraživanja     

Troškovi razvoja koji se ne kapitalizuju      

Ostale usluge                 776  1.174 

Neproizvodne usluge   4.283  4.278 

Reprezentacija  103  76 

Premije osiguranja  569  472 

Troškovi platnog prometa  629  859 

Troškovi članarina     

Troškovi poreza  614  219 

Troškovi doprinosa     

Ostali nematerijalni troškovi  1477  1.099 

  10.033  9.989 
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23. Finansijski prihodi 
 

  2015.  2014. 

Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim 

pravnim licima  

 

 

 

 

Finansijski prihodi iz odnosa sa ostalim povezanim 

pravnim licima 

 

 

 

 

Prihodi kamata  243  274 

Pozitivne kursne razlike     

Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule     

Učešća u dobitku zavisnih pravnih lica     

Ostali finansijski prihodi     

  243  274 

 

Prihod od kamata uključuje iznos od 274 hiljada dinara koji se odnosi na prihod od Vojvođanske banke a na 

osnovu prihoda na osnovu prometa tekućem računu. 
 

24. Finansijski rashodi 
 

  2015.  2014. 

Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim 

pravnim licima  

 

 

 

 

Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim 

pravnim licima 

 

 

 

 

Rashodi kamata  902  501 

Negativne kursne razlike  75  920 

Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule     

Učešća u gubitku zavisnih pravnih lica     

Ostali finansijski rashodi     

  977  1.421 

 
Rashodi kamata uključuje iznos od 501 hiljada dinara i  odnosi se na kamate po osnovu kredita od 
poslovnih banaka. 

 

25. Ostali prihodi 
 

  2015.  2014. 

Ostali prihodi:     

Dobici od prodaje:     

- nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme    2 

- bioloških sredstava     

- učešća i dugoročnih hartija od vrednosti     

- materijala      

Viškovi      

Naplaćena otpisana potraživanja     

Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika     

Prihodi od smanjenja obaveza    63 

Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja     

Ostali nepomenutu prihodi   2.296  3.606 

Prihodi od usklađivanja vrednosti:     

- bioloških sredstava     

- nematerijalnih ulaganja      

- nekretnina, postrojenja i opreme     

- dugoročnih fin. plasmana i hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju     

- zaliha     

- potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana     

- ostale imovine     

Ostalo     

  2.296  3.669 
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26. Ostali rashodi 
  2015.  2014. 

     

Gubici od prodaje:     

- nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme  56  11 

- bioloških sredstava     

- učešća i dugoročnih hartija od vrednosti     

- materijala      

Manjkovi                    7  302 

Ispravka vrednosti potraživanja    1.147 

Ispravka vrednosti zaliha     

Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika     

Ostalo             2.187  3.909 

    5.369 

Umanjenje vrednosti:     

- bioloških sredstava     

- nematerijalnih ulaganja     

- nekretnina, postrojenja i opreme      

- dugoročnih finansijskih plasmana i hartija od vrednosti  

  raspoloživih za prodaju 

 

 

 

 

- zaliha     

- potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana     

- ostale imovine     

Ostalo     

  2.250  5.369 

 

27. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi 
 

  2015.  2014. 

Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)            17.404 

Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade na teret poslodavca  19.280            3.042 

Troškovi naknada po ugovoru o delu  3.422   

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    24 

  22.702  20.470 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KTANICA "8.OKTOBAR" AD PETROVAC
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28. Dogatlaji nakon datuma bilansa stanja

Nema dogadaia nakon datuma bilarnsa..

Petrovac 02.04.2015.

\r qLirlo.nl

-

(Lice odgovorno za sastavljanje napomena)
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2. IZVEŠTAJ REVIZORA (u celini) 



 

 
 

Београд, април 2016. године 
 

   
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
КЛАНИЦА „8. ОКТОБАР”А.Д.  

ПЕТРОВАЦ 

 
ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ 

РЕВИЗОРА 
 

Финансијски извештаји 

31. децембар 2015. године 



 

 

 

 

 

 

САДРЖАЈ 
 

 

 

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ------------------------------------------------------- 1-3 

 

ПРИЛОГ 

 

БИЛАНС СТАЊА 

БИЛАНС УСПЕХА 

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ 

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 
 

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА  

КЛАНИЦА „8. ОКТОБАР” А.Д. ПЕТРОВАЦ 
 

 

Извештај о финансијским извештајима 
 
 

Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја Привредног друштва за 

производњу, промет и услуге Кланица „8. ОКТОБАР” а.д. Петровац (у даљем тексту: 

„Друштво”) који обухватају биланс стања на дан 31. децембар 2015. године и одговарајући 

биланс успеха, извештај о осталом резултату, извештај о променама на капиталу и 

извештај о токовима готовине за годину која се завршава на тај дан, као и напомене уз 

финансијске извештаје. 
 

 

Одговорност руководства за финансијске извештаје 
 

Руководство Друштва је одговорно за састављање и истинито приказивање ових 

финансијских извештаја у складу с Међународним стандардима финансијског 

извештавања, као и за оне интерне контроле које руководство одреди као неопходне у 

припреми финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, 

настале услед криминалне радње и грешке.  
 
 

Одговорност ревизора 
 

Наша одговорност је да изразимо мишљење о наведеним финансијским извештајима на 

основу обављене ревизије. Ревизију смо обавили у складу са Међународним стандардима 

ревизије и рачуноводственим прописима Републике Србије. Ови стандарди налажу да се 

придржавамо принципа професионалне етике и да ревизију планирамо и извршимо на 

начин који омогућава да се, у разумној мери, уверимо да финансијски извештаји не садрже 

материјално значајне погрешне исказе. 

 

Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о 

износима и информацијама обелодањеним у финансијским извештајима. Одабрани 

поступци су засновани на просуђивању ревизора, укључујући процену ризика материјално 

значајних грешака садржаних у финансијским извештајима, насталих услед криминалне 

радње или грешке. Приликом процене ових ризика, ревизор разматра интерне контроле 

које су релевантне за састављање и објективну презентацију финансијских извештаја, у 

циљу осмишљавања најбољих могућих ревизорских процедура, али не у циљу изражавања 

мишљења о ефикасности система интерних контрола правног лица. Ревизија такође 

укључује оцену примењених рачуноводствених политика и вредновање значајних процена 

које је извршило руководство, као и оцену опште презентације финансијских извештаја.   
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 

 

 

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА  

КЛАНИЦА „8. ОКТОБАР” А.Д. ПЕТРОВАЦ 
 

 

Извештај о финансијским извештајима (наставак) 
 
 

Одговорност ревизора (наставак) 
 

Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и одговарајући и да 

обезбеђују разумну основу за изражавање нашег мишљења са резервом. 
 

 

Основе за изражавање мишљења са резервом 
 

У оквиру АОП-а 0070, на дан 31. децембар 2015. године, Друштво је исказало плаћања по 

основу активираног јемства у претходним годинама у износу од 13.082 хиљадe динара. 

Друштво није адекватно разграничило ове расходе на периоде на које се односе, услед чега 

су активна временска разграничења прецењена и резултат ранијих година потцењен у 

наведеном износу. 

 

Друштво није поступило у складу са захтевима МСФИ 7 - Финансијски инструменти: 

Обелодањивања, везано за састављање Напомена уз финансијске извештаје.  
 
 

Мишљење са резервом 
 

По нашем мишљењу, осим за евентуалне ефекте питања изнетих у оквиру пасуса             

„Основе за изражавање мишљења са резервом”, финансијски извештаји приказују 

истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, финансијску позицију 

Друштва на дан 31. децембар 2015. године као и резултате пословања, промене на 

капиталу и токове готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу са 

рачуноводственим прописима Републике Србије.  
 

 

Скретање пажње 
 

Као што је обелодањено у Напомени бр. 12 уз финансијске извештаје успостављене су 

хипотеке на имовини Друштва. Наше мишљење не садржи резерву по овом питању. 
 

Исказана књиговодствена вредност основног капитала не одговара вредности основног 

капитала, који представља производ броја акција и номиналне вредности акција, односно 

вредности капитала уписаној у Централни регистар ХОВ и Регистар привредних субјеката 

Агенције за привредне регистре. Наше мишљење не садржи резерву по овом питању. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 3 

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 

 

 

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА  

КЛАНИЦА „8. ОКТОБАР” А.Д. ПЕТРОВАЦ 
 

 

Извештај о другим законским и регулаторним захтевима 
 

Друштво је одговорно за састављање Годишњег извештаја о пословању, у складу са 

захтевом Закона о рачуноводству Републике Србије (,,Службени гласник Републике 

Србије” бр. 62/2013). Наша је одговорност да изразимо мишљење о усклађености 

Годишњег извештаја о пословању са финансијским извештајима за пословну 2015. годину. 

У вези са тим, наши поступци се спроводе у складу са Међународним стандардом ревизије 

720 - Одговорност ревизора у вези са осталим информацијама у документима који садрже 

финансијске извештаје који су били предмет ревизије, и ограничени смо на оцену 

усаглашености Годишњег извештаја о пословању са финансијским извештајима. 

 

По нашем мишљењу, Годишњи извештај о пословању је у складу са финансијским 

извештајима који су били предмет ревизије. 
 
 

Друга питања 
 

Финансијски извештаји Друштва, за годину која се завршава на дан 31. децембар 2014. 

године, били су предмет ревизије од стране другог ревизора, који је у свом извештају од  

27. априла 2015. године изразио уздржано мишљење.  
 

 

Београд, 18. април 2016. године 
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07163789 Шифра делатности 1011 ПИБ 101602997

Назив PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE KLANICA 8.OKTOBAR AD PETROVAC

Седиште Петровац , Солунска 2

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 50597 49846 0

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

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004

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

013 и део 019 3. Гудвил 0006

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 0007

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 0008

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 0009

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

0010 50597 49846 0

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 23430 24240

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 22327 22521

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 4840 3085

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=3354b879-abb1-4236-a3c0-01915f27502b&hash=1DD2CBCD3957A25ED161DCF4501E1745316296C4
103494
110220
8810
144
1286
964
1100
1871
2037
51721
47115
0
51721
47115
3784
4738
12021
0
3784
16759
0
58484
77107
1425
1193
5832
3629
15000
0
20832
3629
13
154
0
13
154
0
20845
3783
0
0
0
860
5397
2328
3188
0
3188
8585
19552
19552
0
19552
19552
22740
28137
0
103494
110220
13081
13082
18232
10061
0
0
0
0
49846
50597
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

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

0043 59623 53648 0

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +
0049 + 0050) 0044 13718 1851 0

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

11 2. Недовршена производња и недовршене
услуге 0046

12 3. Готови производи 0047 11402

3085
4840
22521
22327
24240
23430
0
49846
50597


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 2316 1851

14 5. Стална средства намењена продаји 0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050

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

0051 22619 20346 0

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

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

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

203 и део 209 4. Купци у иностранству - остала
повезана правна лица 0055 1443

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056 22619 18903

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 143 138

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

0061

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

0062 0 0 0

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

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

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

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

234, 235, 238 и део
239

5. Остали краткорочни финансијски
пласмани 0067

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И
ГОТОВИНА 0068 10061 18232

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 13082 13081

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

0071 110220 103494 0

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072

0
0
0
0
0
0


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

ПАСИВА

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

0401 28137 22740

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

0402 19552 19552 0

300 1. Акцијски капитал 0403 19552 19552

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

330

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

0414

33 осим 330

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

0415

33 осим 330

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

0416

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 +
0419) 0417 8585 3188 0

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 3188 2328

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 5397 860

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 3783 20845 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

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 +
0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425 154 13 0

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном
року 0426

401 2. Резервисања за трошкове обнављања
природних богатстава 0427

403 3. Резервисања за трошкове
реструктурирања 0428

404 4. Резервисања за накнаде и друге
бенефиције запослених 0429

405 5. Резервисања за трошкове судских
спорова 0430

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431 154 13

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

0432 3629 20832 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 15000

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у
иностранству 0438

416 7. Обавезе по основу финансијског
лизинга 0439

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440 3629 5832

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 1193 1425

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

0442 77107 58484 0

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

0443 16759 3784 0

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

421 2. Краткорочни кредити од осталих
повезаних правних лица 0445

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи 0446 12021

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0447

0
20346
22619
1851
2316
11402
0
1851
13718
0
53648
59623
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07163789 Шифра делатности 1011 ПИБ 101602997

Назив PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE KLANICA 8.OKTOBAR AD PETROVAC

Седиште Петровац , Солунска 2

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 492673 475701

60
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)
1002 197800 200129

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 197800 200129

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 294323 275572

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 294323 275572

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

64 III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА,
ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 1016 550

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=3354b879-abb1-4236-a3c0-01915f27502b&hash=1DD2CBCD3957A25ED161DCF4501E1745316296C4
860
5397
77
232
303
1221
1240
6850
493
747
6850
4222
2252
3669
2296
1147
1141
729
920
75
501
902
0
0
1421
977
6
5
274
243
0
0
280
248
3588
7535
6970
7373
200129
197800
475701
492673
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
485138 472113

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 39362 24638

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020

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

1021 11402

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

1022

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 407443 399868

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 11756 12614

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 22702 20470

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 2358 2987

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 5244 4534

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028 302 32

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 7373 6970

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 1030 7535 3588

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

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 +
1039) 1032 248 280

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

1033 0 0

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

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних
правних лица 1035

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

669 4. Остали финансијски приходи 1037

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 243 274

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

1039 5 6

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 +
1047) 1040 977 1421

56, осим 562, 563 и 564

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

1041 0 0

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

275572
294323
200129
197800


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

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 902 501

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

1047 75 920

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 -
1040) 1048

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 -
1032) 1049 729 1141

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 1147

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 2296 3669

57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 2252 4222

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

1054 6850 747

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 493

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 6850 1240

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

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060 1221 303

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061 232 77

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА 1063

11402
24638
39362
472113
485138
550
275572
294323


..., ':i:
O6pa3au nponycaH Tlpa8rnHilKoM o ca,qpxhHtr r +opMr o6pa3aua ShHaHcxjcK[x h3Beffiaia *xpi4bpehiia 8i]$lrea,:aapyre x npeAy3erHxKe rnacurx PC",6p,



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07163789 Шифра делатности 1011 ПИБ 101602997

Назив PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE KLANICA 8.OKTOBAR AD PETROVAC

Седиште Петровац , Солунска 2

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 5397 860

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=3354b879-abb1-4236-a3c0-01915f27502b&hash=1DD2CBCD3957A25ED161DCF4501E1745316296C4
0
0
860
5397
860
5397
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07163789 Шифра делатности 1011 ПИБ 101602997

Назив PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE KLANICA 8.OKTOBAR AD PETROVAC

Седиште Петровац , Солунска 2

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 551574 535945

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

1. Продаја и примљени аванси 3002 550781 535533

2. Примљене камате из пословних активности 3003 243 274

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 550 138

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 548526 525891

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 512292 488462

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 20828 20301

3. Плаћене камате 3008 902 501

4. Порез на добитак 3009 328 480

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 14176 16147

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 3048 10054

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

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
3013 0 0

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

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014

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

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљене дивиденде 3018

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 751 3928

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3021 751 3928

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022

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

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирањa (II-I) 3024 751 3928

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=3354b879-abb1-4236-a3c0-01915f27502b&hash=1DD2CBCD3957A25ED161DCF4501E1745316296C4
18232
10061
920
75
5
9812
18232
8101
9340
0
532442
564277
541782
556176
10398
3214
636
1987
15000
2623
15000
5837
4602
5837
4602
3928
751
480
328
501
902
20301
20828
488462
512292
525891
548526
138
550
274
243
535533
550781
535945
551574
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


n03trquja AOn

h3Hoc

Texyha roaxHa JlpeiloAHa roArHa

1 2 3 4

B. TOKOBH TOTOBhHE T43 AKThBHOCTh OI4HAHChPA}bA
3025 11il 58::7

. flphnxBn roroBxHe H3 affiBHofrtr OffHaHchpasa (1 Ao 5)

1, YBena$e ocHoBHor KanilTara 3026

2. AyropoqHil Kpelxrx (Hero nPhnilBtr) 3027 .*1. ab:/

3. Kparropocnt KpeAilTtr (Hero nprnx8y) 3028

, Ofrile AyropocHe o6aB$e 3029

5, Ocrane KparKoPoqHe o6aBBe 3030

ll. ouilBtr roroBilHe x3 aKhBHocrv QuHaHcxPa$a (1 ao 6) 3031 lit*: :s::

1, OrKyn concrBeHilx aKuHia I YAsa 3032

AyropocHtr Kpeatrrtr (oanuBtr) 3033 liill{}

3. KparKopocHil Kp€rilril (oanHBff) 3034 lit*i

4. Ocrane o6aBe3e (oAnilBx) 3035 {}8

5. oilHaHciljcKil ntr3xHr 3036

hcnnaheHe ailBilaeHAe 3037

iIL Hero npxnhB toroBuHe h3 affiYBHocfl OilHaHcilPasa (l-II) 3038 3ll1

IV. Hero oanilB roroBrHe x3 aKlllBHocrr oilHaHcffpasa (II'I) 3039 rrl?$

. cBErA nPUnhB roToBl4HE (3001 + 3013 + 3025) 3040 'l:;a',t16 x"?1;g:

4. CBErA OAJIhB TOTOBT1HE (3005 + 3019 + 3031) 3041 tt342:t"i

E. HETO nPHnHB roToBl,lHE (3040 - 3041) 3042 11 it3:iit

E. HETO OA,lilB TOTOBI4HE (3041 ' 3040) 3043 B11 r

x. ToToBHHA HA noqETKy OEPAqyHCKOT nEPhOAA 3044 I ::. ,.i ,!i

3. NO3}IThBHE KYPCHE PA3.III4KE NO OCHOBY NPEPAqYHA

I-OTOB14HE
3045 5

14. HETAT}1BHE KYPCHE PA3'I14KE NO OCHOBY NPEPAqYHA

TOTOB14HE
3046 ;5 ,;,

,. TOTOB,.iHA HA KPAJY OEPAI{YHCKOT NEPhOAA

(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)

3047 I li,'I
l;1,,-.-

19; ii

v
3ala.m3acryn)y

//rz-2.(,411_aaHa 

-2o-roahHe

i' ,-lIt
-lrl

irlierraiua noreoeasa.aijviirrsa, 3aapvre tr npeay3erHnKe ("cnyx6eHtr rnacHvK PC", 6P' 9512014 Y r44lz0L4)
O6pa:au nponrcan npaBffnHtrKoM o caApxilHH ff OopMh 06pa3aqa QhHaHc/jcKrx



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07163789 Шифра делатности 1011 ПИБ 101602997

Назив PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE KLANICA 8.OKTOBAR AD PETROVAC

Седиште Петровац , Солунска 2

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 19552 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 19552 4024 4042

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4007 4025 4043

б) промет на потражној страни рачуна 4008 4026 4044

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

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

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4010 19552 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 19552 4032 4050

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=3354b879-abb1-4236-a3c0-01915f27502b&hash=1DD2CBCD3957A25ED161DCF4501E1745316296C4
28137
5397
22740
22740
22740
22740
19552
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4015 4033 4051

б) промет на потражној страни рачуна 4016 4034 4052

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4018 19552 4036 4054

 



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 3188

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4057 4075 4093

б) исправке на потражној страни рачуна 4058 4076 4094

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

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

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б)
≥ 0 4060 4078 4096 3188

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 4079 4097

б) промет на потражној страни рачуна 4062 4080 4098

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 3188

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 3188

19552
19552


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 5397

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 8585

 

19552


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4109 4127 4145

б) потражни салдо рачуна 4110 4128 4146

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4111 4129 4147

б) исправке на потражној страни рачуна 4112 4130 4148

3

Кориговано почетно стање претходне
године на дан 01.01. ____

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

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

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4115 4133 4151

б) промет на потражној страни рачуна 4116 4134 4152

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

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

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

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4119 4137 4155

б) исправке на потражној страни рачуна 4120 4138 4156

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

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

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

19552


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4123 4141 4159

б) промет на потражној страни рачуна 4124 4142 4160

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

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

 

3188


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

3188
3188


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 22740 4244

б) потражни салдо рачуна 4218

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4219

4236 4245
б) исправке на потражној страни
рачуна 4220

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

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

4237 22740 4246
б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4222

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4223 4238
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 22740 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 22740 4250
б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4230

8585
5397
3188
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1. Opšte informacije 
Klanica „8.Oktobar“ AD Petrovac,Solunska 2 (u daljem tekstu : Društvo) je osnovano 1965. godine 

kao društveno preduzeće. 2003. godine preduzeće se privatizovalo kupovinom 70% kapitala i samim tim 
postalo akcionarsko društvo.2007. godine dobija nove vlasnike i svojom poslovnom politikom održava se 
na veoma dobrom mestu na tržištu. Ucilju poboljšanja kvaliteta, povećanja kapaciteta, a u skladu sa svim 
propisima vezanim za delatnost u preduzeću, modernizovano je u pogledu postrojenja i opreme, 
transporta, obnovljene su linije klanja i prerade mesa i uveden HACCP standard. 

Od osnivanja osnovna delatnost kojom se Društvo bavi je klanje sitne i krupne stoke i prerada mesa-

šifra 1011. 
Matični broj društva je 07163789, Pib 101602997. Direktor Društva je Nenad Jovanović . Vlasnička 

struktura na dan 31.12.2014. godine je sledeća: 
Filipović Bojan - 35,63 % 

Sr Bojan i Neša -35,52 % 

Akcionarski fond AD Beograd -9,70% 

Jovanović Nenad -5,67% 

Mali akcionari- 13,48% 

 

Na dan 31.12.15. godine Društvo je imalo 48 zaposlenih ,dok je 31.12.2013. godine imalo 46 

zaposlenih. 

Prema kriterijumima  za razvrstavanje iz Zakona o računovodstvu i revizija (Sl.Glasnik RS br 62/13) 
Društvo je razvrstano u malo pravno lice. S obzirom da je akcionarsko Društvo,Društvo je obveznik 
revizije ,iako spada u mala pravna lica. 

 Finansijski izveštaji za 2015. godinu, čiji su sastavni deo ove napomene, odobreni su od strane 

Skupštine akcionarskog Društva, potpisane od strane predsednika skupštine Filipović Bojana dana 
01.04.2015. godine. 

 

   

2. Osnove za sastavljanje finansijskih izveštaja  
 

Finansijski izveštaji za 2015. godinu sastavljeni su, po svim materijalno značajnim pitanjima, u skladu sa 
Zakonom o računovostvu,podzakonskim propisima donetim na osnovu Zakona i internom regulativom-

opštim aktima Društva. 
 

Priloženi finansijski izveštaji prikazani su u formi propisanoj Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca 
finansijskih izveštaja za privredna društva,zadruge i preduzetnike ( „Službeni glasnik RS“ br. 95/2014) , a 

uskladu sa Pravilnikom o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna 
društva,zadruge i preduzetnike ( „Službeni glasnik RS“ br. 95/2014). 

 

Saglasno članu 20. Zakona o računovodstvu, Društvo je prilikom priznavanja,vrednovanja, prezentacije i 
obelodanjivanja pozicija u finansijskim izveštajima primenilo Međunarodne standarde finansijskog 
izveštavanja (MSFI) 

 
2.1. Uporedni podaci  

 

Uporedne podatke i početna stanja čine podaci sadržani u finansijskim izveštajima za 2014. godinu.  

 
 

2.2. 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 potraživanja i obaveze u stranim sredstvima plaćanja preračunata su na njihovu dinarsku 

protivvrednost po srednjem kursu na dan bilansa stanja. Pozitivne i negativne kursne razlike nastale 
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preračunom potraživanja i obaveza u stranim sredstvima plaćanja koje nisu izmirene do kraja godine, 

iskazuju se u bilansu uspeha kao finansijski prihodi odnosno  

 

Pozitivne i negativne kursne razlike nastale pri izmirivanju obaveza ili naplati potraživanja u toku godine 

po kursu važećem na dan poslovne promene, iskazuju se u  bilansu uspeha kao finansijskih 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. 

 

 

3.1. Stalna imovina 
 

(a) Nekretnine, postrojenja i oprema  
 

Početno vrednovanje nekretnina, postrojenja i opreme vrši se po nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja.  
 

 

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 – Obezvređenje sredstava. 
 

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

Naziv Stopa amortizacije (prilagoditi) 

Građevinski objekti 1,3-4 % 

Oprema 10-15% 

Vozila 14,3% 

Nameštaj 10 – 12,5% 

Ostala oprema 10-18% 

 

 

 

3.2. Obrtna imovina 
 

Zalihe se računovodstveno obuhvataju u skladu sa MRS 2 Zalihe. 

  
 

(a)Zalihe robe 

 
Zalihe robe se vode po prodajnim cenama. Obračun razlike u ceni vrši se tako da vrednost izlaza robe i 

vrednost robe na zalihama bude iskazana po metodi prosečne ponderisane cene. 

Zalihe robe se u slučaju zastarelosti, smanjenja vrednosti i sl. na datum svakog bilansa stanja svode na 

neto prodajnu vrednost.  

Neto prodajna vrednost predstavlja procenjenu prodajnu vrednost umanjenu za procenjene troškove 

prodaje. 

Procenjeni troškovi prodaje zaliha robe, za potrebe svođenja ovih zaliha na neto prodajnu vrednost, 

utvrđuju se na bazi iskustvenog višegodišnjeg učešća ovih troškova u prihodima od prodaje robe. 

Utvrđivanje neto prodajne vrednosti vrši se za svaku stavku zaliha robe posebno. 

Procenu neto prodajne vrednosti zaliha robe vrši posebna komisija koju obrazuje Predsednik  odbora 

Direktora. 
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(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. 

 

Otpis kratkoročnih potraživanja i finansijskih plasmana kod kojih postoji verovatnoća nenaplativosti vrši 
se indirektnim otpisivanjem odlukom direktora..  

 

Indirektan otpis se utvrđuje za sva potraživanja od čijeg je roka za naplatu proteklo najmanje 60 dana za 

koje je direktor doneo odluku o ispravci vrednosti. 

 

 
(v) 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.  

 

 

3.3. Osnovni kapital 
 

Inicijalno, osnovni kapital se iskazuje u visini procenjenog uloga u Društvo / odnosno čine ga uplaćeni 
kapital i upisani neuplaćeni kapital.  

 

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 evrima. 

 

 

 

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 primenom metode efektivne kamatne stope. 

 

Obaveze po kreditima se klasifikuju kao tekuće obaveze. 

 

3.5. Obaveze prema dobavljačima 
 

Obaveze prema dobavljačima se inicijalno iskazuju po fer vrednosti, a naknadno se odmeravaju prema 

amortizovanoj vrednosti. 
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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 pet odnosno 

deset godina. 

 

 

Odloženi porez na dobit 

  

Odloženi porez na dobit 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, koriste se za utvrđivanje razgraničenog iznosa poreza na dobit.  

 

Odložena poreska sredstva su iznosi poreza iz dobiti koji mogu da se povrate u narednim periodima po 

osnovu odbitnih privremenih razlika, rezervisanja za otpremnihne po osnovu MRS 19, rashoda po osnovu 

obezvređenja imovine, rashoda na ime javnih prihoda,  neiskorišćenih poreskih kredita koji se prenose u 

naredni period i priznatih poreskih gubitaka.  

 

Odložene poreske obaveze su iznosi poreza iz dobiti 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 oporeziva dobit od  koje se 

odložena poreska sredstva mogu iskoristiti. 

 

Odloženi porez se knjiži na teret ili u korist bilansa uspeha, osim kada se odnosi na pozicije koje se knjiže 

direktno u korist ili na teret kapitala. 

 

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. 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. 
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U skladu sa Pojedinačnim kolektivnim ugovorom 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 tri prosečne zarade koje je zaposleni ostvario u mesecu koji prethodi mesecu u kome se 

isplaćuje otpremnina, koje pri tom ne mogu biti manje od dve prosečne zarade po zaposlenom isplaćene u 

Društvu za mesec koji prethodi mesecu u kome se vrši isplata otpremnine, odnosno tri prosečne zarade po 

zaposlenom isplaćene u privredi u Republici Srbiji prema poslednje objavljenom podatku nadležnog 

republičkog organa, ako je to za zaposlenog povoljnije. 

 

 

 

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 prodaje mesa i proizvoda od mesa.Takođe Društvo ostvaruje prihod 
po osnovu klanja za druga lica. 
 

 

3.9. 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). 

 

3.10. 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. 

 

Kamata i ostali troškovi pozajmljivanja obuhvataju se na sledeći način: troškovi pozajmljivanja koji se 
neposredno mogu pripisati sticanju, izgradnji ili izradi sredstava klasifikovanog za pripisivanje troškova 
pozajmljivanja (sredstvo za koje je potrebno značajno vreme da bi se osposobilo za upotrebu, odnosno 
prodaju) kapitalizuju se kao deo nabavavne vrednosti tog sredstva, a svi ostali idu na teret rashoda perioda 

u kome su nastali. 

 

 

 

3.11.  Naknadno ustanovljene greške  
 

Ispravka naknadno ustanovljenih materijalno značajnih grešaka vrši se preko rezultata ranijih godina, u 

skladu sa  MRS 8 – Računovodstvene politike, promene računovodstvenih procena i greške. 

 

Materijalno značajnom greškom smatra se greška, koja je u pojedinačnom iznosu ili u kumulativnom 

iznosu sa ostalim greškama veća od 5% ukupnih prihoda.  

 

Naknadno ustanovljene greške koje nisu materijalno značajne ispravljaju se na teret rashoda , odnosno u 

korist prihoda perioda u kojem su identifikovane. 
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3.12. Dugoročna rezervisanja 

  

Priloženi finansijski izveštaji ne uključuju rezervisanja za primanja zaposlenih po osnovu otpremnina za odlazak 

u penziju i jubilarnih nagrada nakon ispunjenih uslova i odgovarajuća obelodanjivanja u skladu sa zahtevima 
MRS 19 -"Primanja zaposlenih". 

  

Dugoročna rezervisanja po osnovu beneficija, kao što su otpremnine prilikom odlaska u penziju, jubilarne 

nagrade i druge obaveze prema zaposlenima, koje se isplaćuju u skladu sa pravima stečenim u toku trajanja i 
nakon prestanka zaposlenja, u skladu sa MRS 19 - "Primanja zaposlenih", nisu evidentirana iz razloga što 
pravilno utvrđivanje iznosa rezervisanja nije jednostavno, jer zahteva poznavanje aktuarske tehnike i nije 

materijalno značajno za poslovanje Društva. 

  

Troškovi pribavljanja ove informacije daleko prevazilaze koristi od same informacije, što predstavlja ograničenje 
u smislu ravnoteže između koristi i troškova, naznačeno u Okviru za pripremu i prezentaciju finansijskih 
izveštaja 

            

Iz napred navedenih razloga došlo je do odstupanja od primene MRS 19 prilikom sačinjavanja finansijskih 
izveštaja za 2014. godinu. 

 

 

 

 

4. Upravljanje finansijskim rizikom  
 

4.1. Faktori finansijskog rizika 
 

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 

Upravnog odbora. Finansijska služba Društva identifikuje i procenjuje finansijske rizike i definiše načine 

zaštite od rizika tesno sarađujući sa poslovnim jedinicama Društva.  

 

(a) Tržišni rizik 

 

 Rizik od promene kurseva stranih valuta 
 

Društvo posluje u međunarodnim okvirima i izloženo je riziku promena kursa stranih valuta koji 

proističe iz poslovanja sa različitim valutama.  

 

 Rizik od promene cena 

 

Društvo je izloženo i riziku promena cena vlasničkih hartija od vrednosti s obzirom da su ulaganja 

Društva klasifikovana u bilansu stanja kao raspoloživa za prodaju ili kao finansijska sredstva po 

fer vrednosti čiji se efekti promena u fer vrednosti iskazuju u bilansu uspeha. Društvo nije 

izloženo riziku promena cena robe. 

  

 Gotovinski tok i rizik od promene fer vrednosti kamatne stope 

 

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

 

Rizik od promena fer vrednosti kamatne stope proističe iz dugoročnih kredita. Krediti dati po 

promenljivim kamatnim stopama izlažu Društvo kamatnom riziku novčanog toka. Krediti dati po 

fiksnim kamatnim stopama izlažu Društvo riziku promene fer vrednosti kreditnih stopa.  

 

 

 

(b) Kreditni rizik  

 

Društvo nema značajne koncentracije kreditnog rizika. Društvo ima utvrđena pravila kako bi obezbedilo 

da se prodaja proizvoda na veliko obavlja kupcima koji imaju odgovarajuću kreditnu istoriju. Prodaja u 

prometu na malo obavlja se gotovinski ili putem kreditnih kartica. Učesnici u transakciji i gotovinske 

transakcije su ograničeni na finansijske institucije visokog kreditnog rejtinga.  

 

Obezbeđenje od kreditnog rizika uspostavljeno je  na nivou Društva. Kreditni rizik nastaje: kod gotovine i 

gotovinskih ekvivalenata, derivatnih finansijskih instrumenata i depozita u bankama i finansijskim institucijama; iz 

izloženosti riziku u trgovini na veliko i malo, uključujući nenaplaćena potraživanja i preuzete obaveze.  

 

(c) Rizik likvidnosti 

 
Oprezno upravljanje rizikom likvidnosti podrazumeva održavanje dovoljnog iznosa gotovine i hartija od vrednosti 

kojima se trguje, 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 akcionarima obezbedilo povraćaj (profit), a ostalim interesnim stranama 

povoljnosti, i da bi očuvalo optimalnu strukturu kapitala sa ciljem da smanji troškove kapitala. 

 

Društvo, kao i ostala Društva koja posluju unutar iste delatnosti, prati kapital na osnovu koeficijenta 

zaduženosti (gearing ratio). Ovaj koeficijent se izračunava iz odnosa neto dugovanja Društva i njegovog 

ukupnog kapitala. Neto dugovanje se dobija kada se ukupni krediti (uključujući kratkoročne i dugoročne, 

kao što je prikazano u bilansu stanja) umanje za gotovinu i gotovinske ekvivalente. Ukupni kapital se 

dobija kada se na kapital, iskazan u bilansu stanja, doda neto dugovanje. Koeficijent zaduženosti u 2014. 
godini iznosio je 0,22% a u 2015. godini 0,35%.Porast koeficijenta zaduženosti rezultirao je iz nastale 

obaveze po kreditu od Vojvođanske banke. 
 

 

 

 

6. Nekretnine, postrojenja i oprema  
 



 KLANICA “8.OKTOBAR” AD PETROVAC 
Napomene uz finansijske izveštaje za godinu završenu 31. decembra 2015. godine 
 (Svi iznosi su izraženi u hiljadama RSD, osim ako nije drugačije naznačeno) 
 

  8 

 

 
 

Amortizacija za 2015. godinu iznosi 5.244 hiljade dinara ( za 2014. godinu : 4.535 hiljade 

dinara) i uključena je u troškove. 
 

7. Zalihe 
 

  2015.  2014. 

     

Zalihe materijala     

Nedovršena proizvodnja     

Gotovi proizvodi
 
  11.402   

Roba  2316  1.851 

Dati avansi za zalihe i usluge     

Minus: ispravka vrednosti     

     

Ukupno zalihe – neto  13.718  1.851 

 
 

  
 

8. Potraživanja 

 

(a) Potraživanja od kupaca 
  2015.  2014. 

  

Zemljište, 

građ.objekti 

i stanovi  Oprema  

Ostala 

oprema  

Ulaganja  

u tuđe nek. 

i opremu  

NPO u  

pripremi  

 

 

Avansi  

 

 

Ukupno 

Nabavna vrednost              

Stanje na dan 31.12.2014. g 49.574  41.260      3.085    93.919 

Povećanja           4.141      1.755     

Aktiviranja              
Sredstva primljena bez 

naknade           
   

Otuđenja              

Prenos (sa)/na              

Stanje na dan  31.12. 2015. g 49.574  45.401      4.840  
  94.975 

              
Akumulirana ispravka 

vrednosti           
   

Stanje na dan 31.12. 2014. g 25.334  18.739          44.073 

Aktiviranja              

Amortizacija  810  4.333          5.143 

Otuđenja             101 

Prenos (sa)/na              

Stanje na dan 31.12.2014. g       26.144  23.072          49.216 

              

Neotpisana vrednost na dan:              

31. decembra 2014. godine 24.240  22.521          49.846 

31. decembra 2015. godine  23.430  22.327      4.840    50.597 

  2015.  2014. 

Potraživanja od kupaca  22.619  20.346 

Potraživanja iz specifičnih poslova     

Ostala potraživanja     

Kratkoročni finansijski plasmani     

PDV i AVR     

Ukupno potraživanja – neto  22.619            20.346 
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Kupci zavisna pravna lica      

Kupci ostala povezana pravna lica      

Kupci u zemlji  26.538  24.265 

Kupci u inostranstvu  1.443  1.443 

  27.981  25.708 

     

Minus: Ispravka vrednosti kupaca - zavisna pravna lica     

Minus: Ispravka vrednosti kupaca - povezana pravna lica     

Minus: Ispravka vrednosti kupaca u zemlji- ukupna   5.362  5.362 

Minus: Ispravka vrednosti kupaca u inostranstvu     

  22.619  20.356 

     

 

 

 
 

 
 

 
 
Društvo ima usaglašeno stanje sa svim značajnim kupcima. 

 

 

 9. Gotovinski ekvivalenti i gotovina 
 

 

  2015.  2014. 

Hartije od vrednosti – gotovinski ekvivalenti     

Tekući (poslovni) računi  5.274  15.658 

Izdvojena novčana sredstva i akreditivi  4.787  2.574 

Blagajna     

Devizni račun     

Devizni akreditivi     

Devizna blagajna     

Novčana sredstva čije je korišćenje ograničeno ili vrednost umanjena     

Ostala novčana sredstva     

 

                

10.061 

 

18.232 

 

 

 

 

 

 

10. Kapital i rezerve  
 
Ukupan kapital Društva na dan  31.decembar 2015. godine ima sledeću strukturu: 

 

 2015. 
 

2014.  

Osnovni kapital 19.552  19.552 

Neuplaćeni upisani kapital    

Rezerve    

Revalorizacione rezerve     

Nerealizovani Dobici po osnovu hartija od vrednosti    

Nerealizovani Gubici po osnovu hartija od vrednosti    

Neraspoređeni dobitak 8.585  3.188 

Gubitak    

Otkupljene sopstvene akcije    

 28.137  22.740 
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11.  Dugoročni krediti 
 

Dugoročni krediti se odnose na:   2015.  2014. 

Finasijski kredit od:     

  -   banaka u zemlji        24.616 

  -   banaka u inostranstvu      

Robni krediti od:     

  -   dobavljača u zemlji          

  -   dobavljača u inostranstvu      

Ostali dugoročni krediti leasing  5.867   

     

Ukupno dugoročni krediti  5.867  24.616 

Deo dugoročnih kredita koji dospeva do jedne godine    2.238  3.784 

Dugoročni deo dugoročnih kredita  3.629  20.832 
 

12.  Dugoročni krediti (nastavak) 
 

Pregled dugoročnih kredita prikazan je u sledećoj tabeli: 

 

 
Broj i datum 

ugovora 

 
Kamatna 

stopa 

 
Rok 

otplate 
 Valuta i iznos  

31.12.15 

 hiljadama 

din. 

 

Dugoročni krediti u zemlji           

Vojvođanska  banka a.d.  12.08.2014. 

 4,79 % 

nominalna 

5,41% 

efektivna 

 

 18 mesec 

sa grejs 

periodom 

od 6 

meseci 

 

15.000.000 

dinara 
 

2.500.000 

dinara 
 

           

Minus: Deo koji dospeva do 

jedne godine  

  
 

   

 
   

           

 

 

 
Kao instrument obezbeđenja urednog vraćanja kredita odobrenih od strane .Vojvođanske  banke a.d. upisana je 

izvršna vansudska  hipoteka IV reda ( privremeno V red) na nepokretnosti Društva : 

 -Objekat prehrambene industrije i proizvodnje pića-upravna zgrada sa trpezarijom i kuhiljom 

- zgrada za proizvodnju i preradu nemetala. 

 

 

13. Ostale dugoročne obaveze 
 

U hiljadama dinara 

 
 Broj i datum 

ugovora 
 

Datum 

dospeća 

 
Valuta I iznos 

 31.12.20

15. 
 

Ca  Leasing d.o.o. Beograd  15.12.2011.  01.12.2016.  26.392 eur  561  

Ca leasing   d.o.o. Beograd  08.11.2013.  01.11.2018.  34.499 eur  2.274  

Nbg Leasing doo Beograd  29.08.2014.  15.08.2018.  18.560,00  1.578  

Porsche Leasing d.o.o. 

Beograd 

 
09.12.2014.  15.12.9019. 

 
14.607,00  1.453  

Minus: Deo koji dospeva do 

jedne godine  

 
   

 

 
 2.238  

        3.628  
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Obezbeđenja po ugovorima za lizing su menice većinskih vlasnka Klanice „8.Oktobar” AD. 
 

 
 

 14. Obaveze iz poslovanja 
 

  2015.  2014. 

     

Primljeni avansi, depoziti i kaucije     

Dobavljači u zemlji  47115  51.721 

Dobavljači u inostranstvu     

Dobavljači – matična i zavisna pravna lica     

Dobavljači – ostala povezana pravna lica     

Ostale obaveze iz poslovanja     

Obaveze iz specifičnih poslova     

     

Ukupno  47115  51.721 

 

Društvo ima usaglašeno stanje sa svim dobavljačima. 
 

15. Ostale kratkoročne obaveze 
 

  2015.  2014. 

     

Obaveze po osnovu neisplaćenih zarada i naknada, bruto  2.038  1.871 

Ostale obaveze     

  2.038  1.871 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda 

i pasivna  vremenska razgraničenja 

 

  2015.  2014. 

     

Obaveze za porez na dodatu vrednost  1.100  964 

Obaveze za ostale poreze, doprinose i carine i druge dažbine /navesti i 

obelodaniti materijalno značajne stavke/: 

 

 

 

 

-   Obaveze za poreze i carine    44 

-  Obaveze za doprinose     

-   Ostale obaveze za poreze i doprinose    8 

Pasivna vremenska razgraničenja   8.810   

     

Obaveze za porez iz dobitka  1.286  92 

  11.196  1.108 
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17. Odložena poreska sredstva i obaveze 
 

 
Odložena poreska 

sredstva 

 Odložene poreske 

obaveze 

 
Neto 

Stanje 31. decembra 2013. godine   1.348   

Promena u toku godine   77   

Stanje 31. decembra 2014. godine   1.425   

Promena u toku godine   -232   

Stanje 31. decembra 2014. godine   1.193   

 

 

 

 
Odložena poreska sredstva Društva, na dan 31. decembar 2014. godine iznose 1.193 hiljadu dinara  i odnosi se 

na neiskorišćeni poreski kredit, odobren od strane poreskih organa po osnovu investicija u nekretnine, 

postrojenja i opremu, za koje Rukovodstvo Društva procenjuje da može da iskoristi za smanjenje poreske 

obaveze u narednih 5 odnosno 10 godina.  

Odnosno: Odložene poreske obaveze se odnose na razliku između poreske i računovodstvene amortizacije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekući poreski rashod perioda 

               

 2015.  2014. 

Bruto rezultat poslovne godine 6.850  1.240 

Kapitalni dobici i gubici    

Usklađivanje rashoda 73  52 

Računovodstvena amortizacija  5.244  4.534 

Poreska amortizacija 4.026  3.804 

Korekcija rashoda po osnovu transfernih cena    

Korekcija rashoda po osnovu sprečavanja utanjene kapitalizacije    

Korekcija rashoda po osnovu kamata primenom pravila o transfernim 

cenama 

  

 

Usklađivanje rashoda    

Korekcija prihoda po osnovu transfernih cena    

Kapitalni dobici i gubici    
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 2015.  2014. 

Poreska osnovica 8.142  2.021 

Poreska stopa    

Obračunati porez    

Ukupna umanjenja obračunatog poreza    

Tekući rashod perioda   303 

Odložen poreski prihod  perioda 232  77 

Neto dobit bez odloženog poreskog prihoda                 7.910                 1.718 

Neto dobit 7.910  1.641 

 

 

 

 

 

18. Usaglašavanje potraživanja i obaveza 
 

Društvo je izvršilo usaglašavanje potraživanja i obaveza sa stanjem na dan 31.10. 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

19. Poslovni prihodi 

 
  2015.  2014. 

     

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga  492.673  475.701 

Prihod od aktiviranja učinaka i robe     

Povećanje vrednosti  zaliha učinaka (napomena ..)     

Smanjenje vrednosti zaliha učinaka (napomena ..)     

Ostali poslovni prihodi      

Ukupno   492.673  475.701 

 

 

 



 KLANICA “8.OKTOBAR” AD PETROVAC 
Napomene uz finansijske izveštaje za godinu završenu 31. decembra 2015. godine 
 (Svi iznosi su izraženi u hiljadama RSD, osim ako nije drugačije naznačeno) 
 

  14 

 

20. Ostali poslovni prihodi 
 

  2015.  2014. 

     

Prihod od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.     

Prihodi od zakupnina     

Prihodi od članarina      

Prihodi od tantijema i licencnih naknada     

Ostali poslovni prihodi  2.296  3.669 

     

 

Veći deo ostalih poslovnih prihoda čine pogresno usmerene uplate dobavljacima koje su u ravnoteži 
knjigovodstveno sa kontom 579 ( na konto 679 je vraćen novac nakon obaveštenja o pogresnoj uplati) 
 

 

21. Poslovni rashodi 
 

  2015.  2014. 

     

Nabavna vrednost prodate robe        27.960  24.638 

Troškovi materijala  419.199  412.482 

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi  22.702  20.470 

Troškovi amortizacije i rezervisanja   5.244  4.534 

Ostali poslovni rashodi       10.033  9.989 

  485.138  472.113 

 

Nabavna vrednost prodate robe uključuje iznos od 27.960 hiljada  dinara u 2015. godini , i 24.638 hiljade 
dinara u 2014. godini koji se odnose na nabavnu vrednost robe u prometu. 

 

Troškovi amortizacije i rezervisanja uključuju iznos od 5.244 hiljada dinara u 2015. godini i iznos od 

4.534 hilade dinara u 2014. godini. 

 

22.  Ostali poslovni rashodi 
 

  2015.  2014. 

     

Proizvodne usluge     

Usluge na izradi učinaka     

Transportne usluge  348  249 

Usluge održavanja  933  937 

Zakupnine  260  470 

Troškovi sajmova     

Reklama i propaganda   41  156 

Troškovi istraživanja     

Troškovi razvoja koji se ne kapitalizuju      

Ostale usluge                 776  1.174 

Neproizvodne usluge   4.283  4.278 

Reprezentacija  103  76 

Premije osiguranja  569  472 

Troškovi platnog prometa  629  859 

Troškovi članarina     

Troškovi poreza  614  219 

Troškovi doprinosa     

Ostali nematerijalni troškovi  1477  1.099 

  10.033  9.989 
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23. Finansijski prihodi 
 

  2015.  2014. 

Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim 

pravnim licima  

 

 

 

 

Finansijski prihodi iz odnosa sa ostalim povezanim 

pravnim licima 

 

 

 

 

Prihodi kamata  243  274 

Pozitivne kursne razlike     

Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule     

Učešća u dobitku zavisnih pravnih lica     

Ostali finansijski prihodi     

  243  274 

 

Prihod od kamata uključuje iznos od 274 hiljada dinara koji se odnosi na prihod od Vojvođanske banke a na 

osnovu prihoda na osnovu prometa tekućem računu. 
 

24. Finansijski rashodi 
 

  2015.  2014. 

Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim 

pravnim licima  

 

 

 

 

Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim 

pravnim licima 

 

 

 

 

Rashodi kamata  902  501 

Negativne kursne razlike  75  920 

Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule     

Učešća u gubitku zavisnih pravnih lica     

Ostali finansijski rashodi     

  977  1.421 

 
Rashodi kamata uključuje iznos od 501 hiljada dinara i  odnosi se na kamate po osnovu kredita od 
poslovnih banaka. 

 

25. Ostali prihodi 
 

  2015.  2014. 

Ostali prihodi:     

Dobici od prodaje:     

- nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme    2 

- bioloških sredstava     

- učešća i dugoročnih hartija od vrednosti     

- materijala      

Viškovi      

Naplaćena otpisana potraživanja     

Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika     

Prihodi od smanjenja obaveza    63 

Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja     

Ostali nepomenutu prihodi   2.296  3.606 

Prihodi od usklađivanja vrednosti:     

- bioloških sredstava     

- nematerijalnih ulaganja      

- nekretnina, postrojenja i opreme     

- dugoročnih fin. plasmana i hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju     

- zaliha     

- potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana     

- ostale imovine     

Ostalo     

  2.296  3.669 
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26. Ostali rashodi 
  2015.  2014. 

     

Gubici od prodaje:     

- nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme  56  11 

- bioloških sredstava     

- učešća i dugoročnih hartija od vrednosti     

- materijala      

Manjkovi                    7  302 

Ispravka vrednosti potraživanja    1.147 

Ispravka vrednosti zaliha     

Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika     

Ostalo             2.187  3.909 

    5.369 

Umanjenje vrednosti:     

- bioloških sredstava     

- nematerijalnih ulaganja     

- nekretnina, postrojenja i opreme      

- dugoročnih finansijskih plasmana i hartija od vrednosti  

  raspoloživih za prodaju 

 

 

 

 

- zaliha     

- potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana     

- ostale imovine     

Ostalo     

  2.250  5.369 

 

27. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi 
 

  2015.  2014. 

Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)            17.404 

Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade na teret poslodavca  19.280            3.042 

Troškovi naknada po ugovoru o delu  3.422   

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    24 

  22.702  20.470 
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28. Dogatlaji nakon datuma bilansa stanja

Nema dogadaia nakon datuma bilarnsa..

Petrovac 02.04.2015.

\r qLirlo.nl

-

(Lice odgovorno za sastavljanje napomena)
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                                                                                     UVOD 

Puno poslovno ime Preduzeće za promet proizvodnju i usluge Klanica 8.Oktobar AD 

Skraćeni naziv Klanica 8.Oktobar AD 

Sedište Petrovac 

Adresa Solunska 2 

Pravna forma Akcionarsko društvo 

Matični broj 07163789 

PIB 101602997 

Pretežna delatnost 1011 klanje stoke i prerada mesa 

Veb sajt www.8oktobar.rs 

ISIN  

CFI  

Broj akcionara  73 

Prosečan broj zaposlenih  48 

Vrednost poslovne imovine (u 000 

dinara) 
110220 

Ukupan kapital (u 000 dinara) 24949 

Kapitalizacija (u 000 dinara)  

Napomena: svi podaci su na dan 31.12.2015. godine, osim ukoliko nije drugačije naznačeno 

 

Klanica 8. oktobar je osnovana 1965. godine, kao komunalna klanica za potrebe opštine Petrovac na Mlavi.  
Godine 1973. ulazi u sastav BIM ''SLAVIJA'', kao jedan od OUR-a, tadašnjeg giganta u klaničnoj industriji. Prateći 
tadašnje trendove u privredi BIM ''SLAVIJA'', a s njom i klanica 8.oktobar 1977. godine, ulazi u sastav ''PKB'' 
Beograd. U to vreme klanica kolje i po 100 junadi dnevno. Godine 1990. u PKB dolazi do izdvajanja OUR-a, pa se i 

klanica 8. oktobar osamostaljuje kao RO Petrovac. Sledeći političke trendove u Srbiji, klanica 8. oktobar 
04.03.2003. godine odlazi na tender. Prva privatizacija od četvorice ortaka ne donosi ništa dobro. Trojica ortaka se 
povlače i ostaje samo jedan, koji prvo rasprodaje transportna sredstva, opremu iz klanice i dve prodavnice. Klanica 

prestaje sa radom i vlasnik je nudi na prodaju. Dva bivša radnika klanice, tehnolog Bojan Filipović i poslovođa 
Nenad Jovanović, koji su 1991. godine napustili klanicu, odlučuju se za kupovinu klanice. Preuzimaju klanicu 

17.06.2007. godine i zatiču je u veoma lošem stanju. Nenad Jovanović preuzima preostale prodavnice, a Bojan 
Filipović klanicu, u kojoj vrši temeljnu rekonstrukciju: podova, zidova, komora, kompresora, garderoba, magacina, 

kuhinje sa trpezarijom i nabavlja opremu, nešto od bivšeg giganta ''MIP'' Požarevac, a dosta i remontovane, dok 
komore za hlađnje osavremenjuje sa ekološkim hlađnjem. Oprema i laboratoriju za trihinoskopski pregled svinjskog 
mesa metodom digestije, tako da je to danas jedna savremena klanica. Klanica trenutno u svom sastavu ima tri 

maloprodajna objekta. 2010. godine klanica je dobila HCCP certifikt. Takođe, ulaganje u prerađivačke pogone 
predstavlja okosnicu investicionih aktivnosti firme u skorijem periodu. Proširena je zgrada Klanice u delu prerade 
mesa i magacia začina, kao i magacina gotovih proizvoda. Urađena je i komora za trajne proizvode što je dovelo do 
povećanja kapaciteta prerađivačkog pogona. Kako bi se rešio problem zagrevanja vode za potrebe proizvodnog 

pogona, ail i zagrevanja poslovnih prostorija, firma je investirala u kupovinu kotla za kospaljivanje. Takođe, firma je 
aplicirala kod nadležnog ministarstva za dobijanje izvoznog broja za zemlje u okruženju.  
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1. NASTUP NA TRŽIŠTU ROBA I USLUGA 

 

 

1.1.  Struktura prodajnog i  proizvodnog asortimana  

 

Osnovna delatnost društva je klanje stoke i proizvodnja prerađevina od mesa.U strukturi proizvodnog asortimana 

društva 75% čini proizvodnja sirovog mesa,a ostalih 25% proizvodi suvomesnatog asortimana i prerađevina od 
mesa. 

30% prodaje vrši se u maloprodajnim objektima društva, dok se ostalih 70% vrši iz veleprodaje i to u delovima 
Južne, Istočne i Centralne Srbije. 
 

 

1.2. Strategija nastupa na tržištu roba i usluga  

  

Karakteristike tržišta govore da je visoko konkurentan proizvod uslov za uspeh i da se isti mora plasirati uz 

specifičan marketinški pristup, prema pojedinim korisnicima ili bar prema grupama korisnika bliskog profila. Druga, 

izuzetno važna karakteristika ponuđenog proizvoda/usluge koja je uslov za uspeh je nivo cene koji opravdava 

kvalitet pružene usluge, odnosno prodatog proizvoda.  
 

 

2. OSTVARENI FINANSIJSKI POKAZATELjI 

Ostvareni finansijski pokazatelji Društva u poslovnoj 2015. i 2014. godini dati su u nastavku: 

 

         

Bilans uspeha   2015 2014 promena 

Poslovni prihodi   492673 475701  

Poslovni rashodi   485138 472113  

Finansijski prihodi   248 280  

Finansijski rashodi   977 1421  

Ostali prihodi   2296 3669  

Ostali rashodi   2252 4222  

EBITDA   12779 8122  

EBIT   7535 3588  

Porez na dobit 1221 303  

Neto dobit   5397 860  

                        Napomena: Podaci su u 000 dinara 

 

Bilans stanja   2015 2014 Promena  

Ukupna aktiva   110220 103494  

Stalna imovina   50597 49846  

Obrtna imovina   59623 53648  

Kapital   28137 22740  

Osnovni kapital   19552 19552  

Rezerve      

Neraspoređena dobit 8585 3188  

Sopstvene akcije    
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Obaveze   82085 80754  

Dugoročna rezervisanja 154 20845  

Dugoročne obaveze 3629 20832  

  - dugoročni krediti 0 15000  

Kratkoročne obaveze 77107 58484  

Ukupna pasiva 110220 103494  

                      Napomena: Podaci su u 000 dina 

 

 

 

Finansijski pokazatelji 

 

Profitabilnost   2015 2014 Aktivnost     2015 

ROA     5,05% 3,15% Koeficijent obrta ukupne aktive 4,60 

ROE     21.22% 16,08% Koeficijent obrta stalne imovine 8.68 

Gross profit margin   1.39% 0.15% Koeficijent obrta zaliha   2,88 

Operativna profitna stopa 1.53% 1.49% Koeficijent obrta potraživanja 21,78 

Neto profitna stopa   1,10% 0.17%           

                    

Likvidnost   2015 2014 Kapital     2015 2014 

Tekući racio 
likvidnosti   0.77 0,95 Odnos duga i kapitala   2,87 3,48 

Brzi racio likvidnosti   0,60 0,89 Odnos duga i ukupne aktive 0,74 0,78 

Potraživanja/kratkoročne 
obaveze 0.30 0,35 Koeficijent finansijske stabilnosti 2,51 1,29 

Neto obrtni kapital (000 

RSD) -17.482 -4.836 Odnos stalne i obrtne imovine 0,85 0.93 

Racio neto obrtnog kapitala 0.04 0.05 Pokriće kamata   8,35 2.52 

Neto obrtni 

kapital/zalihe   -1.27 -2.61 Leveridž     0,88 0,92 

 

 

Na osnovu svih prihoda i rashoda može se zaključiti da je došlo do povećanja neto dobiti. Klanica ne poseduje 
odluku o raspodeli dobiti, zato što ista ostaje neraspoređena. Imovina i potraživanja iz poslovanja su se 
povećali, a obaveze su se takođe povećale zbog odobrenog revolving kredita, što se može videti iz gore 
priloženog bilnsa stanja . 

Postoje informacije, u smislu rastuće nelikvidnosti preduzeća u Srbiji , koje ukazuju na neizvesnost naplate 
prihoda, ovi prihodi čine oko 5 % ukupnih kupaca Klanice 8. Oktobar, tako da ne predstavljaju buduće  
troškove koji mogu značajno da utiču na finansijsku poziciju preduzeća. 
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3. POLOŽAJ NA TRŽIŠTU KAPITALA I DIVIDENDNA POLITIKA 

Trgovanje na Beogradskoj berzi tokom 2015. godine u potpunosti opravdava likvidnost akcija Društva što je  
doprinelo i promenama u vlasničkoj strukturi koja je na dan 31. decembar 2015. godine izgledala na sledeći način: 
 

 

 

 

 

Struktura vlasništva  

na dan 31. decembar 2014. godine 
Broj akcija 

% od ukupne 

emisije 

Akcije u vlasništvu fizičkih lica 11.524 54,78% 

Akcije u vlasništvu pravnih lica 9513 45,22% 

Zbirni kastodi račun   

Ukupan broj emitovanih akcija 21037 100% 

 

 

 

 

 

 

Akcionar Broj akcija %emitovanih FI 

1.Filipović Bojan 7495 35,62% 

2. Bojan i Neša 7472 35,51% 

3. Akcionarski fond AD Beograd 2041 9,071% 

4. Jovanović Nenad 1194 5,67% 

5. Nikolić Aca 425 2,02% 

6. Stevanović Jovica  100 0,47% 

7. jevremović Tanasije 89 0,42% 

8. Petrović Milan 83 0,39% 

9. Stojanović Dobrivoje 72 0,34% 

10.Radovanović Lepomir 72 0,34% 
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4. OPIS OČEKIVANOG RAZVOJA DRUŠTVA U NAREDNOM PERIODU I PROMENE U 
POSLOVNIM POLITIKAMA DRUŠTVA 

 

Društvo u narednom periodu planira: 
- da se poveća aktivnost u marketinškoj sferi poslovanja,koja ranijih godina nije bila značajno zastupljena. 
- osvajanje novih tržišta, 
- legalizacija objekata, 

- proširenje asortimana proizvoda, 
- zamena stare i investiranje u novu opremu, 

- adaptacija i rekonstrukcija objekata radi obezbeđenja imovine i bezbednosti zaposlenih radnika uvođenjem 
video nadzora i podizanjem nove zaštitne ograde,  

- izgradnja portirnice koja dovodi do otvaranja novog radnog mesta – portira.  

 

 

 

5. RIZICI 

 

Poslovanje 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) ali gde je najizraženiji rizik vezan za smanjenje broja polaznika, 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.  

 

 

 

(a) Tržišni rizik 

 

Rizik od promene kurseva stranih valuta 

 

Društvo ne posluje u međunarodnim okvirima i nije izloženo riziku promena kursa stranih valuta koji proističe iz 
poslovanja sa stranim valutama. Rizik od promena fer vrednosti kamatne stope proističe iz dugoročnih 
kredita.Društvo nema kredite po promenljivim kamatnim stopama tako da nije izloženo kamatnom riziku novčanog 
toka. 

 

 (b) Kreditni rizik  

Društvo nema značajne koncentracije kreditnog rizika.Društvo ima utvrđena pravila kako bi obezbedilo da se 
prodaja proizvoda na veliko obavlja kupcima koji imaju odgovarajuću kreditnu istoriju.Prodaja u prometu na malo 
obavlja se gotovinski ili putem kreditnih kartica.Obezbeđenje od kreditnog rizika uspostavljeno je na nivou društva. 
Kreditni rizik nastaje: kod gotovine i gotovinskuh ekvivalenata,derivatnih finanskijskih instrumenata i depozit u 

bankama i finansijskim institucijama,iz izloženosti riziku u trgovini na veliko i malo, uključujući nenaplaćena 
potraživanja i preuzete obaveze 
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 (c) Rizik likvidnosti 

Oprezno upravljanje rizikom likvidnosti podrazumeva održavanje dovoljnog iznosa gotovine,kao i obezbeđenje 
adekvatnih izvora finansiranja preko odgovarajućeg iznosa kreditnih obaveza. Društvo nije bilo u blokadi u 
protekloj godini. 

Upravljanje rizikom kapitala 

 

Cilj upravljanja kapitalom je da Društvo zadrži sposobnost da nastavi da posluje u neograničenom periodu u 

predvidljivoj budućnosti, kako bi akcionarima obezbedilo povraćaj (profit), a ostalim interesnim stranama 

povoljnosti, i da bi očuvalo optimalnu strukturu kapitala sa ciljem da smanji troškove kapitala. 

 

Društvo, kao i ostala Društva koja posluju unutar iste delatnosti, prati kapital na osnovu koeficijenta zaduženosti 
(gearing ratio). Ovaj koeficijent se izraèunava iz odnosa neto dugovanja Društva i njegovog ukupnog kapitala. Neto 

dugovanje se dobija kada se ukupni krediti (ukljuèujuæi kratkoroène i dugoroène, kao što je prikazano u bilansu 

stanja) umanje za gotovinu i gotovinske ekvivalente. Ukupni kapital se dobija kada se na kapital, iskazan u bilansu 

stanja, doda neto dugovanje. Koeficijent zaduženosti za 2015. godinu iznosi 0,27% , a u 2014. godini isti je iznosio 

0,34% 

 

Pad koeficijenta zaduženosti rezultirao je iz otpalte dela dugoročnih kredita. 
 

 

 

 

6. SOPSTVENE AKCIJE 

 

Društvo nije sticalo sopstvene akcije tokom navedenog perioda. 

 

 

 

 

 

7. NAJVAŽNIJI POSLOVNI DOGAĐAJI KOJI SU NASTUPILI NAKON PROTEKA POSLOVNE 

POSLOVNE 2015. GODINE 

 

 

 

 

 

Nema značajnih događaja događaja nakon bilansa stanja           
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8. rsrRAzrvANjE IRMVOJ

DruBwo nije imalo aktivnosti na polju istraZivanjai raanoia.

U Petrovcu, 19.04. 2016. godine

Generalni direktor



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE  

FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 
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IZJ AY A LICA OD GOVORNIH ZA SASTAVLJANJE
FINANSIJSKIH IZVESTAJA

Izjavljujem da je prema mom najboljem saznanju, godi5nji finansijski izve5taj sastavljen

uz primenu odgovaraju6ih medunarodnih standarda finansijskog izve5tavanj ai da daje istinite

i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom poloZaju i poslovanju, dobicima i
gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu javnog druStva.

FILIPOVIC MAzuJA

, ,..ri:."irr
, .: 1.. I l ;1 1:,, 5'

.'i:r'.' . :!
'I : :.. i-'^

iicl lil;)i:i



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ODLUKA NADLEŽNOG ORGANA DRUŠTVA O USVAJANJU 
GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 



KLANICA''S.OKTOBAR''AD
PETROVAC, SOLUNSKA 2,Tel/Fax: (012) 328-149 327-452
PIB : 1 0 1 6 02997, Maticni : 0 7 1637 89, Delatnost : 1 0 I 1
Racun : 355-285901 1015-23

,\ {,()

.t..g,rr'-:/6'

Na osnovu dlana 26. Osnivadkog akta DruStva,sffiSt'riia af.;io"arskog
DruStva Klanice 8.oktobar AD Petrovac na sednici odrzanoj 01.04.2016.
godine donosi slede6u:

ODLUKU

Usvaja se finansijski izve5taj o poslovanju Klanice 8.Oktobar AD
Petrovac za20l5. godinu u svemu kao i u materijalu datom za ovu sednicu.

Petrovac
0t.04.20t6.

Klanica 8.oktobar AD
Predsednik skup5tine Filipovid Boj an



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  ODLUKA NADLEŽNOG ORGANA DRUŠTVA O RASPODELI 
DOBITI 



KLANICA''S.OKTOBAR''AD
PETROVAC, SOLUNSKA 2,TellEax: (012) 328-149 327-452
PIB : 1 0 1 6 02997, Maticni : 0 7 1637 89, Delatnost: 1 0 1 I
Racun : 355-285901 1015-23

: t '(:'---:*'Jt'1{'' 
'" "

Na osnovu dlana 26. Osnivadkog akta DruStva,skup5tina akcionarskog
DruStva Klanice 8.okfobar AD Petrovac na sednici odrZanoj 01.04.2016.
godine donosi slede6u:

ODLUKU
O RASPODELI DOBITI

Ostvarena dobit u2015. godini u imosu od 5.628.958,74 dinara
ostavlja se kao nerasporedena dobit.

Petrovac
0t.04.20t6.

lanica 8.oklobar AD
iqe Filipovi6 Bojan

r __8'
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