
 
 
Na osnovu člana 50 I 51. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011 I 112/2015) i odredbama Pravilnika 
o sadržini,  formi  i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnji  i kvartalnih  izveštaja  javnih društava („Sl. glasnik 
RS“  br.  14/2012  i  5/2015),  PREDUZEĆE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA  “BUDUĆNOST” A.D  PREŠEVO  MB: 
07179243, šifra delatnosti: 2352 ‐ proizvodnja kreča I gipsa I prerada kamena, objavljuje sledeći: 
 
 
 

GODIŠNJI IZVEŠTAJ JAVNOG DRUŠTVA 

 
Period izveštavanja: 01.01.2015 do 31.12.2015. godine 

 

POSLOVNO IME                                                                                     PREDUZEĆE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA     

                                                                                                                  “BUDUĆNOST” A.D. PREŠEVO 

MATIČNI BROJ: 

POŠTANSKI BROJ I 

MESTO: ULICA I BROJ: 

ADRESA ELEKTRNOSKE POŠTE:   

INTERNET ADRESA: 

KONSOLIDOVANI/POJEDINAČNI  PODACI: 

USVOJENI (da ili ne) 

07179243 

17523 PREŠEVO 

DIMITRIJA TUCOVIĆA 38 

                       buducnostpresevo@gmail.com 

     www.pgmbuducnostpresevo.rs 

POJEDINAČNI PODACI 

NE

 

DRUŠTVA SUBJEKTA KONSOLIDACIJE: 

SEDIŠTE: 

MATIČNI BROJ: 

USVOJENI (da ili ne) 

 

 

 
 

REVIZORSKA KUĆA:                                                                                   ROSH AUDIT  D.O.O BEOGRAD 

SEDIŠTE: 

MATIČNI  

MAKSIMA GORKOG 73, BEOGRAD‐VRACAR

20756144 

 
 

OSOBA ZA KONTAKT:                                                                                        TODOROVIĆ LJILJANA 

TELEFON

: FAKS: 

ADRESA ELEKTRNOSKE POŠTE: 

PREZIME I IME OSOBE OVLAŠĆENE ZA ZASTUPANJE: 

017/664‐154, 664‐157 

017/664‐154 

                  buducnostpresevo@gmail.com 

                                    DESTAN JASHARI 
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Попуњава правно лице - предузетник

Матични број Шифра делатности ПИБ 5

Назив  ПГМ "БУДУЋНОСТ" А.Д ПРЕШЕВО

Седиште  Димитрија Туцовића 38, Прешево

Група Напомена Износ

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01. до 31.12.2015 дине

- у хиљадама динара -

рачуна, 

рачун
број Текућа година Претходна година

2 4 5 6

ПОЗИЦИЈА

1
А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) 60937 20000

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 0

б) смањење ревалоризационих резерви 6070 14337

331

2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних примања

а) добици

б) губици

332

3. Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте

капитала

а) добици

б) губици

333

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

или губитку придружених друштава

а) добици

б) губици

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

б) губици





Матични број 0 7 1 7 9 2 4 3 Шифра делатности 2 3 2 ПИБ 1 0 5 2 0 6 7

Попуњава правно лице - предузетник

5 0 6

Назив ПГМ "Будућност" а.д Прешево

Седиште Димитрија Туцовића 38, Прешево

Позиција АОП

Износ

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01 до 31.12.2015.године 

- у хиљадама динара -

Текућа година Претходна година

1 2

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

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

3001 342648 382202

1. Продаја и примљени аванси 3002 375316 375682

3 4

2. Примљене камате из пословних активности 3003 728 3960

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 16604 2560

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 303541 314406

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 203371 216005

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 68400 70154

3. Плаћене камате 3008 3311 214

4. Порез на добитак 3009

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 28459 28033

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 39054 67796

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

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

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

3013 1047

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава 3015 1047

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 6170 66908

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава 3021 6170 66908

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 6170 68561

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

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

3025

1. Увећање основног капитала 3026

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027
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1 4

1.

а) дуговни салдо рачуна 4001 4019 4037

б) потражни салдо рачуна 4002 457980 4020 4038

2 3 5

Почетно стање претходне године на дан 01.01. 2014

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 3 Шифра делатности 5 2 ПИБ 1 0 0 5

Назив ПГМ "Будућност" а.д Прешево

Седиште Димитрија Туцовића 38, Прешево

Редни 

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП

30

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01 до 31.12.2014.године 

- у хиљадама динара –

АОП

31

АОП

32

Основни капитал

Уписани а неуплаћени 

капитал Резерве

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. 2014

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

0

4005 4023 4041

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

≥ 0

4006 457980 4024 4042

4.

Промене у претходној 2013 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. 2014

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

б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0 4010 457980 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 

01.01.2015

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

0

4013 4031 4049

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

≥ 0

4014 457980 4032 4050

8.

Промене у текућој 2015_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. 2015

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

б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0 4018 457980 4036 4054



Редни 

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП

35

АОП

047 и 237

АОП

34

Губитак
Откупљене сопствене 

акције
Нераспоређени добитак

6 7 82

1.

а) дуговни салдо рачуна 4055 28.204 4073 4091

б) потражни салдо рачуна 4056 4074 4092

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 

01.01.2014

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

0

4059 28.204 4077 4095

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

≥ 0

4060 4078 4096 24.808

4.

Промене у претходној 2014 години

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 20.000 4079 4097 24.808

б) промет на потражној страни рачуна 4062 24.808 4080 4098 24808

5.

Стање на крају претходне године 31.12.2014

а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0 4063 23.396 4081 4099

б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0 4064 4082 4100 24808

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. 2015

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

0

4067 23.396 4085 4103

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

≥ 0

4068 4086 4104

8.

Промене у текућој 2015 години

а) промет на дуговној страни рачуна 4069 60.937 4087 4105

б) промет на потражној страни рачуна 4070 4088 4106

9.

Стање на крају текуће године

31.12. 2015

а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0 4071 84.333 4089 4107

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

Почетно стање претходне године на дан 01.01.2014



1.

а) дуговни салдо рачуна 4109 4127 4145

б) потражни салдо рачуна 4110 193.015 4128 4146

Редни 

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП
Ревалоризационе резерве

Актуарски добици или 

губици

1

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 

01.01.2014

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 2013 години

а) промет на дуговној страни рачуна 4115 14.337 4133 4151

б) промет на потражној страни рачуна 4116 178.678 4134 4152

5.

Стање на крају претходне године 31.12.2014

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

б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0 4118 178.678 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 

01.01.2015

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

0

4121 4139 4157

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

≥ 0

4122 178.678 4140 4158

8.

Промене у текућој_2015 години

а) промет на дуговној страни рачуна 4123 6.070 4141 4159

б) промет на потражној страни рачуна 4124 4142 4160

9.

Стање на крају текуће године

31.12. 2015

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

б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0 4126 172.608 4144 4162

332

Добици или губици по 

основу улагања у 

власничке инструменте 

капитала

119

Почетно стање претходне године на дан 01.01.2014

2 10



Редни 

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП АОП

336

Добици или губици по основу 

удела у осталом добитку или 

губитку придружених друштава

Добици или губици по 

основу хеџинга новчаног 

тока

1 2 12

Добици или губици по 

основу иностраног 

пословања и прерачуна 

финансијских извештаја

334 и 335

13 14

1.

Почетно стање претходне године на дан 

01.01.2014

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 01.01.2014

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 2014 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 31.12.2014

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. 2015

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а

+ 6а - 6б) ≥ 0

4175 4193 4211

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

6б) ≥ 0

4176 4194 4212

8.

Промене у текућој_2015_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

31.12.2015

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

б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0 4180 4198 4216
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PGM “BUDUĆNOST” A.D PREŠEVO 

Napomene uz finansijske izveštaje 
na dan 31.decembra 2015.godine 



 
 

1. OSNIVANJE I DELATNOST 
 
Preduzeće građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. Preševo – u restukturiranju, sa sedištem u Preševu, Dimitrija 
Tucovića 38 (dalje u tekstu Društvo), otvoreno je akcionarsko društvo u većinskom državnom vlasništvu od 
novembra 2011. godine. Iako je u restrukturiranju od novembra 2011. godine, Društvo je tokom 2012, 2013, 
2014 i 2015.godine poslovalo profitabilno. 
 
Društvo je osnovano 21. januara 1960. godine i od tada je prošlo više organizacionih i vlasničkih transformacija. 
Poslovalo je kao društveno preduzeće do prodaje 70% njegovog društvenog kapitala Preduzeću za puteve 
„Vranje“ a.d. iz Vranja, koje je postalo njegov  većinski vlasnik 27. juna 2006. godine, kada je potpisan Ugovor o 
prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije (plaćanje odjednom), overen u Prvom opštinskom sudu  u 
Beogradu pod II/1 Ov.br. 1270/06 (dalje u tekst Ugovor o prodaji društvenog kapitala).  
 
Po prodaji društvenog kapitala Društvo se transformisalo u otvoreno akcionarsko društvo, čiji je većinski vlasnik 
do 2011. godine izvršio više nenovčanih dokapitalizacija ulaganjem osnovnih sredstava u Društvo, čiji je ukupni 
ugovoreni iznos bio 6.502.820,00 EUR. Ugovoreni iznos investicije, odnosno ulaganje u osnovna sredstva 
Društva većinski vlasnik je trebalo da obavi u roku od 5 godina od dana potpisivanja Ugovora o prodaji 
društvenog kapitala.  
 
Zbog neispunjenja ugovorene dinamike i iznosa investicije, odnosno ulaganja u osnovna sredstava Društva, 
Agencija za privatizaciju Republike Srbije raskinula je 3. novembra 2011. godine Ugovor o prodaji društvenog 
kapitala, koga je zaključila sa Preduzećem za puteve „Vranje“ a.d. iz Vranja i njegov akcionarski kapital, 
uključujući i deo povećan investicijom, prenet je na Agenciju za privatizaciju (Napomena 6.8.). Neposredno po 
raskidu Ugovor o prodaji društvenog kapitala, 07. novembra 2011. godine, Agencija za privatizaciju je donela 
odluku o restrukturiranju Društva. 
 
Društvo se od osnivanja do danas bavi proizvodnjom kamenih agregata, a doskora se bavilo i proizvodnom kreča. 
Tokom 2015. godine u Društvu je prosečno 53 zaposlenih (2014. - 56). Registrovana šifra delatnosti Društva je 
2352 – proizvodnja kreča i gipsa. Društvo posluje pod registrovanim matičnim brojem 07179243 i poreskim 
identifikacionim broem 100520676. 
   

 
2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 
 
Društvo je sastavilo finansijske izveštaje za 2015. godinu u skladu sa:   

 

a) računovodstvenim propisima i standardima koji se primenjuju u Republici Srbiji i   
b) konceptom/načelom nastavka poslovanja.  

 
U ovim Napomenama svi iznosi su prikazani u hiljadama dinara, osim ako drugačije nije naglašeno. Dinar (RSD) 
je zvanično sredstvo plaćanja i izveštajna valuta u Republici Srbiji. Treba napomenuti da je Društvo na dan 31. 
decembra 2015. godine rangirano kao srednje pravno lice, saglasno kriterijumima iz člana 6. novog Zakona o 
računovodstvu (2014. – srednje pravno lice, saglasno kriterijumima iz člana 7. starog Zakona o računovodstvu i 
reviziji, u primeni do 31. decembra 2013. godine).   
 
Uporedni podaci, prikazani u finansijskim izveštajima za 2015 godinu. pripremljeni su na istim osnovama i bili su 
predmet obavljene revizije, kao stavke finansijskih izveštaja za 2014. godinu. Ovlašćeni revizor je o finansijskim 
izveštajima za 2013. godinu Društva izrazio mišljenje sa rezervom u svom Izveštaju.  
 
 
a)   Sastavljanje finansijskih izveštaja za 2015 godinu je zasnovano na regulativi koja uredjuje oblast računovodstva, 
a pre svega na sledećim zakonskim i podzakonskim propisima:  

 

 Zakon o računovodstvu i reviziji (“Službeni glasnik RS” broj 46/2006, 111/2009 i 99/2011 /drugi 
zakon/, čije su određene odredbe, koje se odnose na sastavljanju finansijskih izveštaja za 2015. 
godine, u primeni do 31. decembra 2015. godine); 

 Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge, 
druga pravna lica i preduzetnike (“Službeni glasnik RS” broj 114/2006, 119/2008, 9/2009,  4/2010, 
3/2011 i 101/2012, dalje u tekstu Pravilnik o kontnom okviru) i 

 Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga 
pravna lica i preduzetnike (“Službeni glasnik RS” broj 114/2006, 5/2007 /ispr./, 119/2008. 2/2010, 
101/2012 i 118/2012, dalje u tekstu Pravilnik o finansijskim izveštajima); 



 
 

 Pravilnik o bližim uslovima i rokovima vršenja popisa i uskladjivanja knjigovodstvenog stanja sa 
stvarnim stanjem (“Službeni glasnik RS” broj 106/2006); 

  Zakon o računovodstvu (“Službeni glasnik RS” broj 62/2013, stupio na snagu 24. jula 2013. 
godine, delimično u primeni na finansijske izveštaje za 2015. godinu); 

  
Saglasno propisima u primeni, u Republici Srbiji bi trebali da se primenjuju osnovni Međunarodni standardi 
finansijskog izveštavanja i Međunarodni računovodstveni standardi sa tumačenjima (dalje u tekstu MSFI i MRS ili 
MSFI/MRS), čiji se prevodi objave u “Službenom glasniku RS”. Treba naglasiti da se uz paralelnu primenu 
MSFI/MRS sa njihovim tumačenjima, vrši i njihovo stalno inoviranje na način da se određeni, postojeći                  
MRS inovira i/ili zamenjuje novom verzijom pod nazivom MSFI, što obavlja, odobrava i usvaja Odbor za 

Međunarodne računovodstvene standarde iz Londona (IASB), u saradnji sa Komitetom za tumačenje međunarodnog  

finansijskog izveštavanja (IFRIC).  
 
Na finansijske izveštaje za 2015. godinu bi trebali da se primenjuju osnovni MSFI/MRS, čiji su prevodi zvanično 
objavljeni u “Službenom glasniku Republike Srbije” broj 77/2010 od 25. oktobra 2010. godine. Međutim, 
računovodstveni okvir i računovodstvene politike, saglasno prethodno navedenom Pravilniku o kontnom okviru i 
Pravilniku o finansijskim izveštajima, razlikuje se u određenim segmentima prezentacije od MSFI/MRS koje je 
usvojio Odbor za Međunarodne računovodstvene standarde. Rukovodstvo Društva je procenilo moguće uticaje 
postojećih razlika između MSFI/MRS i srpskih propisa i smatra da ne proizvode materijalno značajne efekte na 
finansijske izveštaje za 2015. godinu, odnosno da se odražavaju samo na način njihove prezentacije. 
 
Shodno navedenom, a imajući u vidu efekte koje odstupanja računovodstvenih propisa Republike Srbije od MSFI 
i MRS mogu imati na istinitost i objektivnost finansijskih izveštaja Društva, priloženi finansijski izveštaji se mogu 
tretirati kao finansijski izveštaji sastavljeni u saglasnosti sa domaćim propisima koji regulišu ovu oblast i svim 
bitnim MSFI i MRS u primeni. 

 
b)  Finansijski izveštaji o kojima izveštavamo su sastavljeni uz pretpostavku koncepta/načela stalnosti poslovanja 
Društva, odnosno njegovog neograničenog trajanja poslovanja, što pretpostavlja da: 

  

 uticaji svetske recesije, koja od sredine 2008. godine utiču na već zatečena, izrazito nepovoljna 
kretanja u Republici Srbiji, 

 kreditni i tržišni rizici, 
 sadašnja i buduća makro-ekonomska, odnosno kreditno-monetarna politika u Republici Srbiji, 
 značajno smanjenje domaćih i stranih kapitalnih ulaganja i  
  moguće pasiviziranje tržišta na kome Društvo posluje i ostvaruje prihode,  
 

neće imati uticaj na finansijski položaj Društva u materijalno značajnom obimu, niti će imati uticaja, u materijalno 
značajnom obimu, na njegove buduće rezultate poslovanja, koji su za 2012. i 2013. godinu pozitivni. 
a 2014 i 2015.negativna. 
 
3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA 
 
3.1. Korišćenje procenjivanja 
 
Sastavljanje i prikazivanje finansijskih izveštaja u skladu sa MSFI/MRS  i računovodstvenim propisima važećim 
u Republici Srbiji zahteva od rukovodstva Društva korišćenje najboljih mogućih procena i razumnih pretpostavki, 
koje imaju efekte na iznose iskazane u finansijskim izveštajima i Napomenama uz finansijske izveštaje. Ove 
procene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja Bilansa stanja. Stvarni 
rezultati mogu se razlikovati od navedenih procena, pri čemu bi procene trebale da se razmatraju periodično. 
 
Najznačajnije procene odnose se na utvrđivanje obezvređenja imovine i utvrđivanje rezervisanja za sudske 
sporove i trebale bi da budu predviđene odgovarajućim računovodstvenim politikama Društva i obelodanjene u  
Napomenama uz finansijske izveštaje Društva. 
 
3.2. Preračun transakcija/stanja u stranim sredstvima plaćanja i kursne razlike 
 
Realizovane kursne razlike, proistekle iz poslovnih transakcija u stranim sredstvima plaćanja, nastale pri preračunu 
u dinare po primenjenom tržišnom kursu na dan transakcije, kao i kursne razlike nastale preračunom novčanih 
sredstava u stranim sredstvima plaćanja u dinarsku protivvrednost po srednjem kursu iz zvanične kursne liste 
Narodne banke Srbije na dan sastavljanja Bilansa stanja, iskazuju se kao finansijski prihodi i rashodi u Bilansu 
uspeha.  
 



 
 

Nerealizovane kursne razlike, po osnovu potraživanja i obaveza, a pri njihovom preračunu u dinare po srednjem 
kursu iz zvanične kursne liste Narodne banke Srbije na dan bilansiranja, odnosno na dan  31. decembra 2014. i 
2013. godine, iskazane su kao finansijski prihodi i rashodi, u Bilansu uspeha Društva. Realizovane i nerealizovane 
kursne razlike se evidentiraju zajedno. 
 
Treba napomenuti da se efekti ugovorene zaštite od rizika tzv. valutnom klauzulom, koji mogu nastati kao posledica 
obaveza i potraživanja ugovorno vezanih za strana sredstva plaćanja obligacijama zaključenim izmedju rezidentnih 
pravnih lica, evidentiraju i bilansiraju tokom 2014. i 2013. godine na isti način kao i kursne razlike. 
 
3.3. Poslovni prihodi 
 
Prihodi od prodaje iskazani su u iznosu fakturisane realizacije, tj. izvršene prodaje do kraja obračunskog perioda, 
pod uslovom da je zaključno do tog dana nastao dužničko - poverilački odnos i da je ispostavljena faktura. Prihod 
se meri po poštenoj vrednosti primljene nadoknade ili iskazanog potraživanja, uzimajući u obzir i iznos 
količinskih rabata koje Društvo može da odobri.  
 
Prihod od prodaje se priznaje kada su zadovoljeni sledeći uslovi: 
 

 Društvo je prenelo na kupca sve značajne rizike i koristi od vlasništva; 
 Moguće je pouzdano odmeriti iznos prihoda; 
 Poslovne transakcije su praćene prilivom ekonomske koristi u Društvo; 
 Troškovi, koji su nastali ili će nastati u vezi sa poslovnom transakcijom, mogu se pouzdano 

odmeriti.  
 
Prihodi od usluga iskazanuju se srazmerno stepenu završenosti usluge na dan bilansiranja. 
 
3.4. Poslovni rashodi 
 
Ukupne poslovne rashode čine troškovi materijala, troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi, troškovi 
amortizacije i rezervisanja, troškovi proizvodnih usluga i nematerijalni troškovi. 
 
Osnovni elementi i načela priznavanja rashoda su: 
 

 Rashodi se priznaju, odnosno evidentiraju i iskazuju kada smanjenje budućih ekonomskih koristi, 
koje je povezano sa smanjenjem sredstava ili povećanjem obaveza, može pouzdano da se odmeri; 

 Rashodi se priznaju na osnovu neposredne povezanosti rashoda sa prihodima (načelo uzročnosti); 
 Rashodi se priznaju kada izdatak ne donosi nikakve ekonomske koristi ili kada i do iznosa do kojeg 

buduće ekonomske koristi ne ispunjavaju uslove ili su prestale da ispunjavaju uslove za priznavanje 
u Bilansu stanja kao sredstvo; 

 Rashodi se priznaju i u onim slučajevima kada nastane obaveza bez istovremenog priznavanja 
sredstva.  

 
3.5. Troškovi pozajmljivanja 
 
Troškovi pozajmljivanja se priznaju kao rashod u periodu u kome su nastali, osim u obimu u kome su 
kapitalizovani. Troškovi pozajmljivanja direktno pripisivi sticanju, izgradnji ili proizvodnji sredstva, kapitalizuju 
se kao deo nabavne vrednosti/cene koštanja tog sredstva. 
 
3.6. Finansijski prihodi i rashodi 
 
Finansijski prihodi i rashodi obuhvataju prihode i rashode od kamata (nezavisno od toga da li su dospeli za 
plaćanje/naplatu, odnosno da li se plaćaju ili se pripisuju iznosu obaveze/potraživanja na dan bilansiranja), 
prihode i rashode od kursnih razlika (Napomena 3.2) i ostale finansijske prihode i rashode.  
 
3.7. Dobici i gubici 
 
Dobici predstavljaju povećanje ekonomske koristi, a mogu obuhvatati prihode koji se javljaju u slučaju prodaje 
stalne imovine po vrednosti većoj od njihove knjigovodstvene vrednosti i dobitke koji nastaju pri povećanju 
knjigovodstvene vrednosti stalne imovine usled prestanka delovanja uslova koji mogu uticati na smanjenje 
njihove vrednosti. Gubici nastaju po osnovu prodaje imovine po cenama nižim od njene knjigovodstvene 
vrednosti, po osnovu rashodovanja neotpisanih osnovnih sredstava, po osnovu šteta koje se mogu u celini ili 
delimično nadoknaditi od osiguravajućih društava i po osnovu primene principa impariteta (umanjenje vrednosti 



 
 

imovine). 
 
3.8. Nematerijalna ulaganja 
 
Nabavka nematerijalnih ulaganja u toku godine evidentira se po nabavnoj vrednosti. Nabavnu vrednost čini 
fakturna vrednost uvećana za sve zavisne troškove nabavke i sve troškove dovođenja u stanje funkcionalne 
pripravnosti. Troškovi pozajmljivanja, ako nastanu do momenta stavljanja nematerijalne imovine u upotrebu, 
kapitalizuju se, odnosno uključuju se u njegovu nabavnu vrednost.  
 
 
 
 
Nakon što se prizna kao sredstvo, nematerijalno ulaganje se iskazuju po nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja 
umanjenoj za ukupan iznos obračunate amortizacije i, eventualno, ukupan iznos gubitaka zbog obezvređenja, ako 
nastane. 
 
3.9. Nekretnine, postrojenja i oprema 
 
Nekretnine, postrojenja i oprema su materijalna sredstva: 

 koja Društvo drži za upotrebu u proizvodnji, za iznajmljivanje drugim licima ili u administrativne 
svrhe, 

 za koja se očekuje da će se koristiti duže od jednog obračunskog perioda i 
 čija je pojedinačna nabavna cena u vreme nabavke veća od prosečne bruto zarade po zaposlenom u 

Republici Srbiji, saglasno poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za 
poslove statistike.  

 
Nabavna vrednost/cena koštanja nekretnine, postojenja i opreme se priznaje kao sredstvo: 

 ako je verovatno da će buduće ekonomske koristi povezane sa tim sredstvom priticati u Društvo i 
 ako se nabavna vrednost/cena koštanja tog sredstva može pouzdano utvrditi. 

 
Nabavke nekretnina, postrojenja i opreme u toku godine evidentiraju se po nabavnoj vrednosti. Nabavnu vrednost 
čini fakturna vrednost nabavljenih sredstava uvećana za sve zavisne troškove nabavke i sve troškove dovođenja u 
stanje funkcionalne pripravnosti. Cenu koštanja navedenih sredstava proizvedenih u sopstvenoj režiji čine 
direktni troškovi i pripadajući indirektni troškovi, koji se odnose na to ulaganje. 
 
Troškovi pozajmljivanja nastali do momenta stavljanja sredstva u upotrebu, mogu da se kapitalizuju, odnosno 
uključuju u nabavnu vrednost kupljenog sredstva. Pošto se nekretnine, postrojenja i oprema priznaju kao sredstva, 
iskazuju se po nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja umanjenoj za ukupan iznos obračunate amortizacije i 
ukupan iznos gubitaka zbog obezvređenja. 
 
Na dan sastavljanja Bilansa stanja Društvo procenjuje da li postoji neka indicija o tome da je sredstvo možda 
obezvređeno. Ukoliko takva indicija postoji, Društvo procenjuje iznos sredstva koji može da se povrati. Ako je 
nadoknadiva vrednost sredstva manja od njegove knjigovodstvene vrednosti, knjigovodstvena vrednost se svodi 
na nadoknadivu vrednost i istovremeno se smanjuju prethodno formirane revalorizacione rezerve  po osnovu tog 
sredstva, ako postoje. Ako nisu formirane revalorizacione rezerve po osnovu sredstva čija je vrednost umanjena 
ili su iskorišćene za druge svrhe, iznos gubitka od umanjenja vrednosti predstavlja rashod perioda.  
 
Ako na dan sastavljanja Bilansa stanja postoje nagoveštaji da prethodno priznat gubitak od umanjenja vrednosti 
ne postoji ili je umanjen, vrši se procena nadoknadive vrednosti tog sredstva. Gubitak zbog umanjenja vrednosti 
priznat u prethodnim godinama priznaje se kao prihod, u slučaju da je primenjen osnovni postupak vrednovanja 
nekretnina, postrojenja i opreme, odnosno kao povećanje revalorizacione rezerve, ukoliko je primenjen 
alternativni postupak vrednovanja nekretnina, postrojenja i opreme, a knjigovodstvena vrednost se povećava do 
nadoknadive vrednosti. 
 
Naknadni izdatak koji se odnosi na već priznate nekretnine, postrojenja i opremu pripisuje se iskazanom iznosu 
tog sredstva, ako je verovatno da će priliv budućih ekonomskih koristi da bude veći od prvobitno procenjene 
stope prinosa tog sredstva.  Društvo priznaje u knjigovodstvenu vrednost neke nekretnine, postrojenja i opreme, 
troškove zamene nekih delova tih stavki, u momentu kada ti troškovi nastanu i kada su zadovoljeni kriterijumi 
priznavanja iz MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema. Svaki drugi naknadni izdatak priznaje se kao rashod u 
periodu u kome je nastao. 
 



 
 

Gradjevinsko zemljište se iskazuje odvojeno od vrednosti nekretnine po nabavnoj vrednosti, a naknadno 
vrednovanje se vrši na isti način kao i za nekretnine, postrojenja i opremu. Ne vrši se amortizacija zemljišta. 
 
Nekretnine, postrojenja i oprema prestaju da se iskazuju u Bilansu stanja po otuđivanju ili kada je sredstvo trajno 
povučeno iz upotrebe, odnosno kada se od njegovog otuđenja ne očekuju nikakva ekonomska korist. Dobici ili 
gubici koji proisteknu iz otuđenja ili rashodovanja utvrđuju se kao razlika između procenjenih neto priliva od 
prodaje i iskazanog iznosa sredstva i priznaju se kao prihod ili rashod u Bilansu uspeha. 
 
3.10. Amortizacija 
 
Obračun amortizacije vrši se od početka narednog meseca u odnosu na mesec kada je sredstvo stavljeno u 
upotrebu. Amortizacija se obračunava proporcionalnom metodom, primenom stopa koje se utvrđuju na osnovu 
nomenklatura sredstava za amortizaciju. Osnovica za obračun amortizacije sredstva je nabavna vrednost, koja 
može biti umanjena za preostalu (rezidualnu) vrednost i iznos obezvređenja. Preostala vrednost je neto iznos koji  
Društvo očekuje da će dobiti za sredstvo na kraju njegovog korisnog veka trajanja, po odbitku očekivanih 
troškova otuđenja. 
 
Korisni vek trajanja, odnosno amortizacione stope, preispituju se periodično i ako su očekivanja zasnovana na 
novim procenama značajno različita od prethodnih, obračun troškova amortizacije za tekući i budući period mogu 
da se koriguju. 
 
Metod obračuna amortizacije koji se primenjuje može da se preispituje periodično i ukoliko dođe do značajne 
promene u očekivanim ekonomskim koristima od sredstava, metod može da se promeni, tako da odražava 
izmenjeni način. Kada je takva promena metoda obračuna amortizacije neophodna, onda se ona računovodstveno 
obuhvata kao promena računovodstvene procene, a obračunati troškovi amortizacije se koriguju. 
 
Stope amortizacije za glavne kategorije nekretnina i opreme, date su u sledećem pregledu: 
 
 2015  2014 
Građevinski objekti 2,5%  2,5% 
Pogonska oprema 10,0%  10,0% 
Računari i pripadajuća oprema 20,0%  20,0% 
Vozila 16.6.00%  14,3% 

 
Obračun amortizacije za poreske svrhe vrši se u skladu sa Zakonom o porezu na dobit preduzeća Republike 
Srbije i Pravilnikom o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za 
poreske svrhe, što može da rezultira odloženim porezima. 
 
3.11. Umanjenje vrednosti imovine 
 
Saglasno usvojenoj računovodstvenoj politici, rukovodstvo Društva proverava na dan sastavljanja Bilansa stanja 
da li postoje indikatori gubitaka vrednosti imovine. U slučaju da takvi indikatori postoje, Društvo procenjuje 
nadoknadivu vrednost imovine. Nadoknadivi iznos određen je kao viši od neto prodajne cene i upotrebne 
vrednosti. Neto prodajna cena je iznos koji se može dobiti prilikom prodaje imovine u transakciji između dve 
nezavisne strane, umanjena za troškove prodaje, dok vrednost u upotrebi predstavlja sadašnju vrednost 
procenjenih budućih novčanih tokova za koje se očekuje da će nastati iz kontinuirane upotrebe imovine kroz njen 
ekonomski vek trajanja i prodaje na kraju njenog veka trajanja.  
 
 
Nadoknadivi iznos se procenjuje za svako zasebno sredstvo ili, ako to nije moguće, za jedinicu koja stvara novac 
kojoj to sredstvo pripada. Gde knjigovodstveni iznos prelazi taj procenjeni nadoknadivi iznos, vrednost imovine 
je umanjena do njenog nadoknadivog iznosa. Gubitak zbog obezvređenja se priznaje u iznosu razlike, na teret 
rashoda saglasno MRS 36 - Umanjenje vrednosti imovine. 
 
3.12. Zalihe 
 
Zalihe materijala se mere po nabavnoj vrednosti. Nabavnu vrednost čine svi troškovi nabavke za dovođenje 
zaliha na njihovo sadašnje mesto i stanje. Troškovi nabavke zaliha obuhvataju kupovnu cenu, uvozne dažbine i 
druge obaveze (osim onih koje Društvo može naknadno da povrati od poreskih vlasti), troškove prevoza, 
manipulativne troškove i druge troškove koji se mogu direktno pripisati nabavci. Popusti, rabati i druge slične 
stavke se oduzimaju pri utvrđivanju troškova nabavke.  



 
 

 
Izlaz zaliha materijala se evidentira metodom prosečne ponderisane cene.  
 
Zalihe gotovih proizvoda se mere po ceni koštanja, odnosno po neto prodajnoj vrednosti, ako je niža. Cenu 
koštanja čine svi troškovi konverzije i drugi nastali troškovi neophodni za dovođenje zaliha na njihovo sadašnje 
mesto i stanje, odnosno: 

 troškovi direktnog rada, 
 troškovi direktnog materijala i 
 indirektni, odnosno opšti proizvodni troškovi. 

 
U vrednost zaliha gotovih proizvoda ne ulaze, već predstavljaju rashod perioda: 

 neuobičajeno veliko rasipanje materijala, radne snage ili drugi troškovi proizvodnje, 
 troškovi skladištenja, osim ako ti troškovi nisu neophodni u procesu proizvodnje pre naredne faze 

proizvodnje, 
 režijski troškovi administracije koji ne doprinose dovođenju zaliha na sadašnje mesto i u sadašnje 

stanje i 
 troškovi prodaje. 

 
Neto prodajna vrednost predstavlja procenjenu prodajnu vrednost, umanjenu za procenjene troškove prodaje. 
Ukoliko je neto prodajna vrednost zaliha gotovih proizvoda niža od njihove cene koštanja, vrši se delimičan otpis 
do neto prodajne vrednosti. Terećenjem ostalih rashoda vrši se ispravka vrednosti zaliha u slučajevima kada se 
oceni da je potrebno svesti vrednost zaliha na njihovu neto prodajnu vrednost. Oštećene zalihe i zalihe koje po 
kvalitetu ne odgovaraju standardima se u potpunosti otpisuju. 
 
3.13. Gotovinski instrumenti i gotovina 
 
Gotovinski ekvivalenti i gotovina uključuju sredstva na računima kod banaka, gotovinu u blagajni, kao i visoko 
likvidna sredstva sa prvobitnim rokom dospeća do tri meseca ili kraće, a koja se mogu brzo konvertovati u 
poznate iznose gotovine, uz beznačajan rizik od promene vrednosti. 
 
3.14. Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva 
 
Rezervisanja se priznaju i vrše kada Društvo ima zakonsku ili ugovorenu obavezu kao rezultat prošlih događaja i 
kada je verovatno da će doći do odliva resursa kako bi se izmirila obaveza i kada se može pouzdano proceniti 
iznos obaveze. Rezervisanja za sudske sporove trebala bi da se formiraju u iznosu koji odgovara najboljoj proceni 
rukovodstva Društva u pogledu izdataka koji će nastati da se takve obaveze izmire.  
 
Potencijalne obaveze se ne priznaju u finansijskim izveštajima, ali se obelodanjuju u napomenama uz finansijske 
izveštaje, osim ako je verovatnoća odliva resursa koji sadrže ekonomske koristi veoma mala. Društvo ne priznaje 
potencijalna sredstva u finansijskim izveštajima već ih obelodanjuje u napomenama uz finansijske izveštaje, 
ukoliko je priliv ekonomskih koristi verovatan. 
 
3.15. Naknade zaposlenima 
 
3.15.1. Porezi i doprinosi za obavezno penziono i  socijalno osiguranje 
 
U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Društvo je obavezno da obračuna i uplati u vezi 
zarada i naknada zarada propisani porez i propisane doprinose za obavezno penziono i socijalno osiguranje. 
Doprinosi, koji se uplaćuju državnim fondovima za socijalnu zaštitu, uključuju doprinose na teret zaposlenih i na 
teret poslodavca, a obračunavaju se primenom zakonom propisanih stopa.  
 
Društvo ima zakonsku obavezu da izvrši obustavu obračunatih poreza i doprinosa iz bruto zarada zaposlenih i da 
za njihov račun izvrši prenos obustavljenih sredstava u korist budžeta Republike Srbije (porez) i odgovarajućih 
državnih fondova (doprinosi). Porez i doprinosi na teret zaposlenih i doprinosi na teret poslodavca knjiže se na 
teret troškova perioda u kome nastanu. Društvo nije u obavezi da zaposlenima po penzionisanju isplaćuje penzije, 
obzirom da je to obaveza penzionog fonda Republike Srbije. 
 
3.15.2. Obaveze po osnovu otpremnina i jubilarnih nagrada 
 
U skladu sa važećim Zakonom o radu i Opštim aktom, Društvo je u obavezi da isplati otpremnine prilikom 
odlaska u penziju u visini 3 mesečne bruto zarade koju je zaposleni ostvario u mesecu koji prethodi mesecu u 



 
 

kome se isplaćuje otpremnina, koje pri tom ne mogu biti manje od 3 mesečne prosečne bruto zarade isplaćene u 
Društvu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje otpremnina.  
 
3.16. Porez na dobitak 
 
3.16.1. Tekući porez 
 
Porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit 
preduzeća Republike Srbije. Porez na dobitak za 2015. godinu obračunat je po stopi od 15% na poresku osnovicu 
koja je prikazana u Poreskom bilansu, po umanjenju za iskorišćene poreske kredite (2013. – 15%). Oporeziva 
osnovica uključuje dobitak iskazan u Bilansu uspeha, koji je korigovan u skladu sa poreskim propisima 
Republike Srbije. 
 
Zakon o porezu na dobit preduzeća obvezniku koji izvrši ulaganja u osnovna sredstva priznaje pravo na poreski 
kredit u visini od 0% izvršenog ulaganja, s tim što poreski kredit ne može biti veći od 33% (2012. - 50%) 
obračunatog poreza u godini u kojoj je izvršeno ulaganje. Neiskorišćeni deo poreskog kredita može se preneti na 
račun poreza na dobit iz budućih obračunskih perioda. Gubici iz tekućeg perioda mogu se koristiti za umanjenje 
poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina. 
 
3.16.2. Odloženi porez 
 
Odloženi porez na dobitak se obračunava za sve privremene razlike između poreske osnove imovine i obaveza i 
njihove knjigovodstvene vrednosti. Određuje se upotrebom propisanih odredbi važećih na dan sastavljanja 
Poreskog bilansa.  
 
 
 
Odložene poreske obaveze priznaju se za sve oporezive privremene razlike. Odložena poreska sredstva priznaju se 
za odbitne privremene razlike i za efekte prenetog gubitka i neiskorišćenih poreskih kredita iz prethodnih perioda 
do nivoa do kojeg je verovatno da će postojati budući oporezivi dobici na teret kojih se odložena poreska sredstva 
mogu iskoristiti. 

 
4. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA 
 
Društvo je u svom redovnom poslovanju u različitom obimu izloženo određenim finansijskim rizicima, odnosno 
moguće je da se pojavi: 

1. kreditni rizik, 
2. tržišni rizik i 
3. rizik likvidnosti. 

 
Upravljanje rizicima u Društvu je usmereno na minimiziranje potencijalnih negativnih uticaja na finansijsko stanje 
i poslovanje Društvu u situaciji nepredvidivosti domaće i globalne ekonomske krize. Tokom 2015. godine svi 
finansijski rizici kojima je Društvo izlozeno imali su nematerijalne efekte na finansijski položaj i rezultate 
poslovanja Društva, izuzev kreditnog rizika. 
 
4.1. Kreditni rizik 
 
Kreditni rizik je rizik da će jedna strana, neispunjenjem svoje obaveze, prouzrokovati finansijski gubitak druge 
strane. Kreditni rizik za Društvo može nastati u vezi gotovine i gotovinskih ekvivalenata, depozita u bankama i 
finansijskim institucijama, potraživanja od pravnih i fizičkih lica i preuzetih obaveza. Društvo je zbog 
potraživanja od kupaca, nenaplaćenih od 2010. godine, značajno izložno ovom riziku. 
 
4.2. Tržišni rizik 
 
Rizik da će fer vrednost ili budući tokovi gotovine fluktuirati usled promena tržišnih cena. Tržišni rizik može u 
sebi da sadrži tri vrste rizika:  

 rizika promene kamatnih stopa,  
 rizika od promene cena i 
 valutni rizik. 

 
Društvo, obzirom na kompoziciju sredstava i izvora sredstava i način i prirodu poslovnih aktivnosti, ima nizak 



 
 

nivo rizika promene kamatnih stopa i rizika promene cena, dok valutni rizik nije prisutan. 
 
4.2.1. Rizik od promene kamatnih stopa 
 
Rizik od promene kamatnih stopa je rizik da će fer vrednost ili budući tokovi gotovine fluktuirati usled promena 
tržišnih kamatnih stopa. Rizik od promene kamatnih stopa može da se javi u poslovanju Društva kod kredita i 
potraživanja.  
 
4.2.2. Rizik od promene cena 
 
Rizik od promene cena je rizik da će fer vrednost ili budući tokovi gotovine fluktuirati zbog promena tržišnih 
cena (koje nisu one koje nastaju od rizika kamatne stope ili valutnog rizika). Rizik od promene cena može da se 
javi zbog promena tržišne cene proizvoda Društva ili cena kapitala koju bi Društvo koristilo. 
 
 
4.3. Rizik likvidnosti 
 
Rizik likvidnosti je rizik da će Društvo imati poteškoća u izmirenju obaveza povezanih sa finansijskim 
obavezama do 2011.god.. Tokom 2012. 2013.2014.i 2015godine ovaj rizik nije bio prisutan. 
 
 
 
5. BILANS USPEHA 
 
 
5.1. PRIHODI OD PRODAJE 
 
 2015.  2014 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
    
Prihodi od prodaje proizvoda na domaćem tržištu 279.085  339.120 
   
Ukupno 279.085  339.120 

 
 
 
5.2. POVEĆANJE I SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA UČINAKA 
 
 2015.  2014. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Povećanje vrednosti zaliha gotovih proizvoda -  
Smanjenje vrednosti zaliha gotovih proizvoda -  (3.633) 
    
Ukupno -  (3.633) 

 
 
Smanjenje vrednosti zaliha gotovih proizvoda, saglasno zvaničnoj prezentaciji u Bilansu uspeha, predstavlja 
odbitnu stavku poslovnih prihoda. 

 
 
 
5.3. TROŠKOVI MATERIJALA 
 
 2015.  2014. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
    
Troškovi materijala za izradu 5.280  4.171 
Troškovi ostalog materijala (režijskog) 4.400  2.919 
Troškovi goriva i energije 49.333  55.953 
 59.013                 



 
 

Ukupno  63.043 
                                         
       
                              
                                                                                                                                                 
5.4. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI 
 
 2015.  2014. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
   
Troškovi  zarada i  naknada zarada (bruto) 53.667  49.215 
Troškovi doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca 15.958  14.544 
Troškovi naknada po ugovoru o delu 426  573 
Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora 4.067  4.275 
Ostali lični rashodi i naknade 1.343  1.548 
 
Ukupno 

 
75.461 

 

 
70.155 

 
 
 
5.5. TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA 
 
Troškovi amortizacije i rezervisanja u 2015. godini, u iznosu od 31.016 RSD hiljada (2014. - RSD 33.895hiljada 
2013-RSD 27.444 hiljada), odnose se na amortizaciju građevinskih objekata, postrojenja i opreme (Napomene 
3.9., 3.10. i 6.2.). 
 
 
 
5.6. OSTALI POSLOVNI RASHODI 
 
 2015.  2014. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Troškovi proizvodnih usluga    
Troškovi usluga na izradi učinaka 947  624
Troškovi transportnih usluga 608  1.036
Troškovi usluga održavanja 10.713  12.071
Troškovi zakupnina 10.068                12.656 
Troškovi reklame i propagande -  -
Troškovi ostalih usluga 45.617  52.160
Svega 67.953  78.554  
    
Nematerijalni troškovi     
Troškovi neproizvodnih usluga 3.926  2.175
Troškovi reprezentacije 348  400
Troškovi premija osiguranja 7.534  5.040
Troškovi platnog prometa 256  219
Troškovi poreza 907  812
Ostali nematerijalni troškovi 20.241  20.152
Svega 33.212  28.798
    
Ukupno 101.165   107.352 

 
 
5.7. FINANSIJSKI PRIHODI  I  RASHODI 
 

 2015.  2014. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Finansijski prihodi 
 

   

Prihodi od kamata 728  3.960



 
 

Pozitivne kursne razlike 135 
Osrali finansi.prihodi -  -
Ukupno  
 

863  3.960 

Finansijski rashodi    
Rashodi kamata (3.311)  (214)
Negativne kursne razlike (350)  (1.348)
Ukupno  (3.661)  (1.562 
    

Neto razlika  (2.798)  2.398 
 
5.8. OSTALI PRIHODI I RASHODI 
 

 2015.  2014.
Ostali prihodi RSD hiljada  RSD hiljada
    

Prihodi od smanjenja obaveza 286                   
7.610    

Naplaćena indirektno otpisana potraživanja 7  -
Razni, nepomenuti prihodi 6.079  12.018
Ukupno 6.372  19.628
 

Ostali rashodi 
 

  

Gubici po osnovu rashodovanja opreme (Napomena 6.2) (383)  (1.888)
Direktni otpisi potraživanja (729)  (77)
Indirektni otpis  potraživanja (Napomena 6.4.) -  -
Obezvređenja procenom vrednosti (Napomena 6.2) -  (11.693)
Razni, nepomenuti rashodi (75.828)  (89.410)
Ukupno (76.940)  (103.068)
    

Neto razlika (70.568)  (83.440)
 
 
6. BILANS STANJA 
 

6.1. NEMATERIJALNA ULAGANJA 
(RSD hiljada) 

 Nematerijalna 
ulaganja u 

pripremi 

Nematerijalna 
ulaganja u 

upotrebi Ukupno 
Nabavna vrednost   
Stanje 01. januara 2015. 10.528 1.780 12.308 
Nove nabavke - -  
  

Nabavna vrednost 31. decembra 2015. 10.528 1.883 12.411 
 

  
Nabavna vrednost 31. decembra 
2015. 

10.528 1.883 12.411 

 
6.2. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA 

(RSD hiljada) 

 
Zemljište 

Građevinski 
objekti

Postrojenja 
i oprema

Sredstva u 
pripremi Avansi Ukupno

Nabavna vrednost    
   

Stanje 01. januara 2015. 73.252 235.192 227.893 8.598 40 544.975
Efekti procene tržišne vrednosti:    
- Povećanja (Napomena  - 30 -  - 30
- Smanjenja (Napomena  (18.749) (20.122) (25.650) - - (64.521)
- Isknjiženja  - - - - - -
Nove nabavke, direktna povećanja - 3.593 27.259 - - 30852
Rashod po popisu - - (382) - (40) (422)
Stanje 31. decembra 2015. 54.503 218.693 229.120 8.598 0 510914
       



 
 

       

Ispravka  vrednosti    
   

Stanje 01 januara 2015  (17.810) (23.496) - - (41.306)
Efekat procene tržišne vrednosti  -         1. 775     7.690 - - 9.465 
Amortizacija 2015. godine - (5.722) (30.843) - - (36.565)
Rashod po popisu 
Isknjizenje                                       

- - (343) 
  

- - (343) 
 

Stanje 31. decembra 2015. - (13.863) 0 0 0 (13.863)
    
Sadašnja vrednost  
 

Stanje 31. decembra 2015. 54.503 204.830 229.120 8.598 0 497.051
   

Stanje 31. decembra 2014. 73.252 217.382 204.397 8.598 40 503.669
 

 
6.3. ZALIHE 
 

 2015.  2014. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Materijal 3.518  7.372 
Rezervni delovi 1.045  951 
Alat i inventar 3.306  1.976 
Gotovi proizvodi -  -
Ukupno 7.869  10.299

 

 
 
 
 
 
 
6.4. POTRAŽIVANJA 
 

 2015.  2014. 
Potraživanja po osnovu prodaje RSD hiljada  RSD hiljada 
    

Kupci u zemlji 133.348  260.116
Kupci u inostranstvu -  -
Minus: Ispravka vrednosti (73.493)  (89.109)
Svega 59.855  171.007 
Ostala potraživanja 1.575  1.479 
Ukupno 61.430  172.486 

 
 
6.5. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 
 
Kratkoročni finansijki plasmani od RSD 12.479 hiljada (2012. – isto), sadrže isključivo  beskamatnu pozajmicu 
datu PZP „Vranje“ a.d. Vranje u stečaju. Nije izvršena ispravka vrednosti ove pozajmice na teret rashoda 
Društva. Kratkoročni plasmani od RSD 12.479. hiljada (2012.) sadrže isključivo bez kamatnu pozajmicu datu 
PZP Vranje u stečaju. Nije Izvršena ispravka vrednosti ove pozajmice na teret rashoda Društva, obzirom da 
postoji iz istog perioda obaveza društva prema davaocu sredstava (Napomena 6.12.)  
 
 
6.6. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I  GOTOVINA 
 
 2015.  2014. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
   
Tekući dinarski računi kod poslovnih banaka 38.695  5.758 
    
Ukupno 38.695  5.758 

 
 



 
 

6.7. POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 
 
 2015.  2014. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
    
Porez na dodatu vrednost 6.098  3.935 
AVR - Unapred plaćeni troškovi 3.233  4.131 
 
Ukupno 

 
9.331 

 
8.066 

 
 
6.8. OSNOVNI KAPITAL 
 
Osnovni kapital Društva čini akcionarski kapital u iznosu od RSD 457.979 hiljada (2012. – isto), koji se sastoji 
od 457.979 običnih akcija sa pravom glasa, čija je pojedinačna, nominalna vrednost 1.000,00 RSD. Navedeni 
iznos, evidentiran u poslovnim knjigama Društva je istovetan sa iznosom i brojem akcija upisanih u Centralni 
registar, depo i kliring hartija od vrednosti. U Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre ukupni 
upisani osnovni kapital Društva iznosi 5.373.910,83 EUR, od čega je novčani kapital 871.090,83 EUR,                      
a nenovčani kapital 4.502.820,00 EUR. 
 

Agencija za privatizaciju je od 04. novembra 2011. godine većinski vlasnik Društva. Do navedeno datuma 
većinski vlasnik Društva je bilo Preduzeće za puteve „Vranje“ a.d Vranje, kada je Agencija za privatizaciju 
raskinula Ugovor o prodaji društvenog kapitala i akcije većinskog vlasnika prenela na sebe (Napomena 1).   Do 
raskida Ugovora o prodaji društvenog kapitala, zaključno sa 14. martom 2011. godine, Preduzeće za puteve 
„Vranje“ a.d Vranje, koje je sada u stečaju, izvrsilo je u četiri tranše investiranja u Društvo, čiji je ukupni iznos 
4.502.820,00 EUR (Napomena 1). Navedene četiri tranše investiranja su uvećale nenovčani kapital Društva, što 
je blagovremeno evidentirano, kako u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre, tako i u 
Centralnom registru, kliringu i depou hartija od vrednosti.  
 

Akcijama Društva se ne trguje na Beogradskoj berzi a.d. Beograd. Akcionari Društva na dan bilansiranja, prema 
podacima Centralnog registra, kliringa i depoa hartija od vrednosti, su: 
 
 
 Broj  od 

ukupno 
emitovanih 

akcija 

 Procenat od 
ukupno 

emitovanih 
akcija 

2015. 
RSD  hiljada  

2014. 
RSD hiljada

      
Agencija za privatizaciju 437.364 95,49870% 437.364  437.364 
Akcionarski fond a.d. Beograd 546 0,11922% 546  546 
Fizička lica (221 akcionar) 20.069 4,38208% 20.069  20.069
      
Ukupno 457.979 100% 457.979  457.979 

 
6.9. NERASPOREĐENI DOBITAK I GUBITAK 
 
Neraspoređeni dobitak ostvaren poslovanje tokom 2013. godine iznosi RSD 24.808 hiljada (2012. - RSD 22.089 
hiljada). Gubitak, akumuliran do 2011. godine, saglasno odlukama Skkupštine Društva pokriva se iz celokupne 
dobiti koja se realizuje. Promene na stanju gubitka mogu se prikazati na sledeći način: 
 
 2015.  2014.
 RSD hiljada  RSD hiljada
Gubitak ranijih godina (23.396)            (28.204) 
Pokriće gubitka na teret neraspoređenog dobitka               24.808
Gubitak tekuce godine (60.937)  (20.000)
   
Ukupno 84.333  23.396

 
 



 
 

 
6.10. REVALORIZACIONE REZERVE 
 
Instukcijama Ministarstva za privredu Republike Srbije, Društvu je naloženo da nezavisni procenitelji, u okviru 
procene tržišne (fer) vrednosti imovine Društva, izvrše i procenu tržišne (fer) vrednosti nekretnina, postrojenja i 
opreme, sa stanjem na dan 31. oktobra 2013. godine. Jedan od efekata procene tržišne (fer) vrednosti je i 
formiranje revalorizacionih rezervi, nastalih po osnovu povećanja sadašnje vrednosti nekretnina, postrojenja i 
opreme, u ukupnom iznosu od RSD 193.014 hiljada (Napomena 6.2).U 2014.godine procena tržisne( fer) vre- 
dnosti sa 31.12.2013.godine smanjena revalorizacione rezerve u ukupnom iznosu od RSD (14.337) hiljada.         
U 2015.godine procena tržisne( fer) vre-dnosti sa 31.12.2015.godine smanjena revalorizacione rezerve u 
ukupnom iznosu od RSD (6.071) hiljada. 
 
 
6.11. DUGOROČNI KREDITI 
 
Društvo ima na dan dan 31. decembra 2014. godine obaveze prema Fondu za razvoj republike Srbije u iznosu od 
RSD 5.803 hiljada (2014. – RSD 5.803 hiljada), koje se odnose na jednu kreditnu partiju, čiji je iznos usaglašen 
sa davaocem sredstava na dan bilansiranja. 

 
6.12. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE 
 
 
 

2015. 
RSD hiljada 

 2014.
RSD hiljada

Kratkoročni krediti uzeti od Fonda za razvoj Republike Srbije 4,425  4.324
Pozajmica od PZP Vranje – u stecaju -  -
   
Ukupno 4.425  4.324

 

 
 
6.13. OBAVEZE IZ POSLOVANJA 
 
 2015.  2014. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
    
Dobavljači u zemlji 4.574  9.696 
Ostale obaveze iz poslovanja -  -
Pozajmice od nepovezanih pravnih lica 13.189  28.540
Pozajmica od PZP „Vranje“ a.d – u stecaju -  - 
Ukupno 17.763  38.236 

 
 
6.14. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE 
 
 2015.  2014. 
 RSD hiljada  RSD hiljada
Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada   
Obaveza za neto zarada i naknade koje se refundiraju -  63
Obaveza za neto zarada i naknade  4.195  -
Obaveze za porez na zarade i naknade koje se refundiraju -  24
Obaveze za porez na zarade i naknade  528  -
Obaveze za doprinose na zarade i naknade koje se refundiraju -  15
Obaveze za doprinose na zarade i naknade na teret radnika 1.173  -
Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknadena teret poslodavca 1.055  -
Preplaćeni iznos javnih prihoda na naknade koje se refundiraju -  -
Svega 6.951  102 
    
Druge obaveze    
Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja 182  170
Obaveze prema zaposlenima 335  309



 
 

Obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora 780  1.206
Ostale obaveze 56.635  61.653
Svega 57.932  63.338
   
Ukupno 57.932  63.338

 
6.15. OBAVEZE PO OSNOVU PDV, OSTALIH JAVNIH PRIHODA I PVR 
 
 2015.  2013.
 RSD hiljada  RSD hiljada
Obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine -  -
Obaveze po osnovu razlike između obračunatog i prethodnog PDV -  -
Ostala pasivna vremenska razgraničenja -  -
   
Ukupno -  -

 
 
 
 
7. DEVIZNI KURSEVI 
 
Bitni zvanični srednji kursevi stranih sredstava plaćanja, objavljenih u kursnoj listi NBS na dan sastavljanja 
Bilansa stanja bili su: 
 

Strana valuta 31. 12. 2015. 31. 12. 2014. Indeks 2014./2013. 
EUR 121.6261 120.9583 100.5520 
CHF 112.5230  100.5472  111.9106 
USD 111.2468  99.4641  111.8461 

 
 
8. STALNOST POSLOVANJA 
 
Rukovodstvo procenjuje da je Društvo sposobno da nastavi da posluje na neodređeni vremenski period, saglasno 
načelu/konceptu stalnosti poslovanja.  
 
 
 

 Preševo, 30.03.2016. 

  Zakonski zastupnik
  

 
MP 

 
 

_______________________________ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
IZVEŠTAJ O POSLOVANJU 
 
        4.1.    Preduzeće građevinskog materijala "Budućnost" AD Preševo, osnovano je 1960.godine, a sa redovnom 
proizvodnjom je otpočelo 1962. godine. Od osnivanja pa sve do 2009. godine preduzeće se bavi proizvodnjom 
kreča i kamena. Tokom 2009. godine prekinuta je proizvodnja kreča i započeta proizvodnja kamenih krečnjačkih 
agregata za proizvodnju betona, asfalta i izrada tampona za putnu delatnost. Naše preduzeće nalazi se na jugu 
Srbije blizu Koridora 10 (E75). Poseduje ogromne overene rezerve mermerisanog krečnjačkog kamena a u krugu 
od 150 km se ne nalazi nijedno preduzeće koje se bavi istom delatnošću. 
 

4.2. Verodostojan prikaz razvoja  i  rezultata poslovanja društva, a naročito  finansijsko  stanje u kome 
se ono  nalazi, kao i podaci relevantni za procenu stanja imovine društva: 

 
 Prikaz razvoja poslovanja društva: 

Razvoj društva prikazan je kroz uporedne podatke u 2015. i 2014. godini. 

 
 

1.  Analiza prihoda 

 
Opis  iznos u 000 din. %  2015/14 

indeksPrihodi  2015 2014. 2015.  2014. 
Poslovni prihodi  279.085 335.487 97.40%  93.40%   83.10%

Finansijski prihodi                  863        3.960 0.40%  1.10%            21.70%
Ostali prihodi               6.372        19.628 2.20%  5.50%            32.40%
Ukupno:  286.320 359.075 100,00%  100,00%   79.70%

 
Opis  iznos u 000 din. %  2015/14 

indeksPrihodi od prodaje po delatnostima 2015. 2014. 2015.  2014. 
Prihodi od prodaje robe (tranzitno)  0.00 0.00 0,00  0,00%  0,00%

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga 279.085 339.118 100,00%  100,00%    82.20%

Ukupno:  279.085 339.118 100,00%  100,00%    82.20%

 
Opis  iznos u 000 din. %  2015/14 

indeksPrihodi od prodaje proizvoda po tržištima 2015. 2014. 2015.  2014. 
Prodaja u zemlji  279.085 339.118 100,00%  100,00%   82.20%

Prodaja u inostranstvu  0.00 0.00 0,00%  0,00%  0,00%

Ukupno:  279.085 339.118 100,00%  100,00%   82.20%

 
 

2.  Analiza rashoda 

 
Opis  iznos u 000 din. %  2015/14 

indeksRashodi  2015. 2014. 2015.  2014. 
Poslovni rashodi  266.655 274.445 76.80%  72.40%  97.16%

Finansijski rashodi              3.661             1.562            1.10%  0.41%          234.37%
Ostali rashodi            76.941         103.068          22.10%            27.19%   74.65%

Ukupno:  347.257 379.075 100,00%  100,00%  91.60%

 
Opis  iznos u 000 din. %  2015/14 

indeksPoslovni rashodi  2015. 2014. 2015.  2014. 
Nabavna vrednost prodate robe    0.00   0.00 0.00%  0,00%  0,00%

Troškovi materijala  59.013 63.043 22.13%  22.97%   93.60%

T. zarada, naknada i ost. l. rashodi  75.461 70.155 28.29%  25.57%  107.56%

T. amortizacije i rezervisanja  31.016 33.895 11.64%  12.35%            91.50%



 
 

Ostali poslovni rashodi          101.165        107.352 37.94%  39.11%   94.23%

Ukupno:  266.655 274.445 100,00%  100,00%   97.16%

 
       

 Prikaz rezultata poslovanja društva: 
 

1.  Analiza rezultata poslovanja 

 
  Opis  iznos u 000 din.  2015/14

indeksRezultat poslovanja  2015. 2014. 
Poslovni dobitak (gubitak)      0.00      0.00     0,00%

Finansijski dobitak (gubitak)  60.937 20.000  0,00%

Ostali dobitak (gubitak)  0.00 0.00  0,00%

Dobitak (gubitak) pre oporezivanja  60.937 20.000  304.68%

Porez na dobitak  0.00 0.00  0,00%

Neto dobitak (gubitak)  60.937 20.000  304.68%
 
 

 

 Finansijsko stanje u kome se društvo nalazi: 
 

1.  Racio analiza i analiza pokazatelja poslovanja

 
 

Opis 
 

2015.
 

2014. 
2015/14 
indeks

Stepen zaduženosti 
(dugoročne obaveze / ukupna pasiva)

 

0.92%
 

0.80% 
 

   1.15%

I stepen likvidnosti (gotovinski ekvivalenti i
gotovina / kratkoročne obaveze) 

 

44.44%
 

5.43% 
 

     8.18%

II stepen likvidnosti (potraz. po osnovu 
prodaje, druga pot. Plasmani i gotovina / 
kratročne obaveze) 

 

84.88% 
 

174.49% 
 

   0.48% 

 
 

Opis 
iznos u 000 din. 2015/14 

indeks2015. 2014. 
Neto obrtni kapital (obrtna imovina bez
odloženih 
poreskih sredstava ‐ kratkoročne obaveze)

 

42.732
 

103.088 

 
 

  41.00%
 
 

 

 Podaci o relevantnim podacima za procenu stanja imovine društva: 
 

1.  Racio analiza i analiza pokazatelja poslovanja

 
 

Opis 
 

2015.
 

2014. 
2015/14 
indeks

Prinos na ukupan kapital (dobitak iz redovnog 
poslovanja pre oporezivanja / kapital)

 

‐11.0%
 

‐3.26% 
 

  3.37%

Prinos na imovinu 
(poslovni dobitak / poslovna imovina)

 

1.0%
 

‐2.75% 
 

  0.37%

Neto prinos na sopstveni kapital 
(neto dobitak / kapital) 

 

           ‐11.0%
 

‐3.26% 
 

 3.37%
 

Na osnovu člana 23. Zakona o računovodstvu, poslovne knjige se zaklučuju posle knjizenja svih poslovnih promena 
I obračuna na kraju poslovne godine. Poslovne knjige se zaključuju najkasnije do roka za dostavljanje finansijskih 
izvestaja. 

 



 
 

 
 
 
 
 

4.3.  OPIS  OČEKIVANOG  RAZVOJA  DRUŠTVA  U  NAREDNOM  PERIODU,  PROMENA  U  POSLOVNIM 
POLITIKAMA  DRUŠTVA,  KAO  I  GLAVNIH  RIZIKA  I  PRETNJI  KOJIMA  JE  POSLOVANJE  DRUŠTVA 
IZLOŽENO:   

 

-     U 2016. godini očekuje se proizvodnja  i realizacija krecnjackog agregata u količini od 400.000 tona 
tj.  ista u odnosu na 2015. godinu; 
 

4.3.1.  Opis promena u poslovnim politikama društva: 

- Pgm „Budućnost“ a.d nema promena u poslovnim politikama. 
 
 

4.4.  Glavni rizicI i pretnje kojima je poslovanje društva izloženo: 

-    Svetska ekonomska kriza koja je izazvala opšte smanjenje potrošnje u ovoj branši; 

-    Konkurencije iz sive zone ekonomije; 

-    Otežana likvidnost izazvana nelikvidnošću cele privrede. 
 

4.5. INFORMACIJE O ULAGANJIMA SA CILJU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 
                ‐ Ispitivanje kvaliteta vazduha      84.600 din. 

 
 
 

4.6. SVI VAŽNIJI POSLOVNI DOGAĐAJI KOJI SU NASTUPILI NAKON PROTEKA POSLOVNE GODINE ZA KOJU SE 
IZVESTAJ PRIPREMA: 

-    Značajan rast kursa dolara i evra prema dinaru koji je uticao na rast cene koštanja naših proizvoda; 

-    Veliki rast cene sirove nafte na svetskom tržištu koji je uticao na proizvodne cene krecnjackog agregata; 

-      Otežana naplata od kupaca zbog toga sto su otvoreni stečanji postupci i restrukturiranje nad pravnim     
licima koji su Pgm „Budućnost“‐ovi dužnici. 

 
4.7. AKTIVNOSTI ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA: 
-   Nema. 

 
 

4.8. INFORMACIJE O OTKUPU SOPSTVENIH AKCIJA 
U smislu Zakona o privrednim drustvima nije bilo sticanja sopstvenih akcija. 

 

 
 

4.9. OGRANCI 
- PGM “Budućnost” a.d Preševo nema ogranke u zemlji I inostranstvu. 

 
 

4.10. FINANSIJSKI INSTRUMENTI 

- Samostalno naplaćuje svoja potraživanja; 

- Samostalno izvršava svoje obaveze; 

- Troši samo raspoloživa novčana sredstva; 

- Redovno izmiruje svoje obaveze prema državi; 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

4.11. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA I POLITIKE ZAŠTITE, IZLOŽENOST CENOVNOM RIZIKU, 
KREDITNOM RIZIKU, RIZIKU LIVIDNOSTI I RIZIKU NOVČANOG TOKA 

 
Upravljanje rizikom je upravljački proces koji mora biti kontinuiran. Preduzeće mora permanentno:  
a)  identifikovati rizik, b) procenjivati rizik, c) kontrolisati rizik,  i d)  finansirati rizik. Svaka od pomenutih  faza u 
procesu upravljanja rizikom, ima po nekoliko bitnih elemenata u procesu upravljanja rizikom. 
 

- Tržistni rizik obuhvata: rizik od promene kursa stranih valuta I cenovni rizik. Cene su relativno stabilne. 

- Kreditni rizik: Izložene su samo banke. To je isto što I rizik bilo kog neispunjenja. Ne može se od njega 
zaštititi. Uslučaju neispunjenja obaveza od strane dućnika, obustavlja se dalja  isporuka proizvoda  I 
razmatra se podnošenje tužbe. Rizik moze biti umanjen prihvatanjem samo pouzdanih kupaca. 

- Rizik  likvidnosti: predstavlja da preduzeće neće biti u stanju da  izmiri svoje  finansijske obaveze po 
njihovom dospeću.   

- Rizik novčanog toka: je rizik da se iz novčanih priliva neće obezbediti potrebna sredstva za izmirenje 
dospelih obaveza.  

 
Na tržištu preduzeća nude svoje proizvode i usluge. Ne postoje više garancije za bilo koga da će uspeti da proda 
svoje proizvode i usluge po planiranoj ceni. Proizvodi i usluge su uglavnom namenjeni nepoznatom kupcu. Takav 
način prodaje uvek je povezan sa poslovnim rizikom. Rizik je uvek prisutan. Rizik može biti manji ili veći, ali je uvek 
prisutan. Rizik ne možete eliminisati, ali ga možete kontrolisati. Danas se rizikom u preduzećima mora upravljati. 
Opstati na savremenom tržištu znači upravljati rizikom.  
 
 
 
4.12. PREGLED PRAVILA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 

 
4.12.1. Članovi Nadzornog odbora na dan 31.12.2015.godine 

 

Red. 
broj 

Ime, prezime i prebivalište Obrazovanje  Broj akcija koje
poseduju u 

 

1. 
 

Dušan Bogojević, Beograd, predsednik 
Građevinski inženjer   

‐ 
 

2. 
 

Aca Tričković, Knjaževac , član 
  Građevinski 
inženjer

 

‐ 
 

3. 
 

Branko Trajković,Vranje , član 
‐   

‐ 
 
 

4.12.2. Članovi izvršnog odbora na dan 31.12.2015.godine 
 

Red. 
broj 

Ime, prezime i prebivalište Obrazovanje  Broj akcija koje 
poseduju u 

 

1. 
 

Destan Jašari, Preševo, generalni direktor
Diplomirani
ekonomist

 

‐ 
 

2. 
 

Ahmet Musliu, Preševo, izvršni direktor tehnicke operat.
Diplomirani masinski 

Inženjer
 

‐ 
 

3. 
 

Festim Jašari, Preševo, izvršni direktor finansije komerc.
Diplomirani 
ekonomist

 

‐ 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

4.12.3. Kodeks ponašanja u pisanoj formi 
 

- Primenjuje se Kodeks korporativnog upravljanja. 
 
 
 

4.12.4. Pravila korporativnog upravljanja 
 

     
 
 
 

4.12.5. ZNAČAJNI POSLOVI SA POVEZANIM LICIMA 

- Nema   
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pravila korporativnog upravljanja Upravljanje društvom je dvodomno. Organi društva 

su: skupština, nadzorni odbor izvršni odbor i generalni 

direktor. Skupštinu čine svi akcionari društva. Svaka 

obična akcija daje pravo na jedan glas. Akcionar može 

učestvovati u radu skupštine lično ili preko 

punomoćnika u skladu sa Statutom i Poslovnikom o 

radu skupštine. Nadzorni odbor ima 3 članova koje 

bira skupština na period od četiri godine. Nadzorni 

odbor bira predsednika. Društvo ima 3 izvršnih 

direktora koji čine Izvršni direktor od kojih je jedan 

generalni direktor.  Izvršne direktore imenuje 

Nadzorni odbor na period od četiri godine. Zakonski 

zastupnik društva je generalni direktor. 

ZA IZVRSNI ODBOR 



5. IZJAVA

lzjavljujem  da  je,  prema  sopstvenom  najboljem  saznanju,  godisnji  finansijski  izvestaj  ZA 

2015.GODINU  sastavljen  uz  primenu  odgovarajucih  medunarodnih  standarda  finansijskog 

izvestavanja  i da  daje  istinite  i objektivne  podatke  o imovini, obavezama , finansijskom polozaju i 

poslovanju, dobicima I gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu javnog drustva . 

GENERALNI DIREKTOR 

      _________________________ 
    Destan Jashari, Dip.ecc. 

U Presevu, 28.04.2016.god. 

ODLUKA NADLEŽNOG ORGANA DRUŠTVA O USVAJANJU GODIŠNJEG FINANSIJSKOG  IZVEŠTAJA 

 NAPOMENA:  

 ‐ Godišnji  finansijski  izveštaj  društva  u momentu  objavljivanja  još  nije  usvojen  od strane   nadležnog  organa 
društva   kao  ni  Godišnji  izveštaj  društva  koji  nije  usvojen  od  strane  nadležnog  organa  društva  (Skupštine 
akcionara). 

Društvo će u celosti naknadno objaviti odluku nadležnog organa o usvajanju Godišnjeg  izveštaja. 

ODLUKA O RASPODELI   DOBITI 

 NAPOMENA: Odluka  o  pokrice  gubitka  društva  za  2015.  godinu  doneće  se  na   redovnoj  godišnjoj  skupštini 

akcionarskog društva. Društvo će u celosti naknadno objaviti odluku nadležnog organa o pokrici gubitka za 2015. 

godinu. 

Javno društvo  je dužno da sastavi Godišnji  izveštaj, objavi   javnosti  i dostavi ga Komisiji  , regulisanom  tržištu  , 

odnosno MTP, dostavlja ovaj Izveštaj ukoliko su hartije od vrednosti društva uključene u trgovanje, i to najkasnije 

četiri meseca nakon  završetka  svake poslovne  godine,  kao  i da obezbedi da  godišnji  izveštaj bude dostupan 

javnosti  tokom najmanje pet godina od dana objavljivanja. Društvo odgovara  za  tačnost  i  istinitost podataka 

navedenih u Godišnjem izveštaju. 

Napomena‐ do momenta objavljivanja ovog izveštaja nije primljen izveštaj revizora. Dopuna godišnjeg izveštaja 

sa izveštajom revizora u celini biće objavljen po dobijanju izveštaja revizora. 

Presevo,   28.04.2016.god. 

 Ovlašćeno lice 

Destan Jashari , generalni direktor 




