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1. ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ 

 

 

 

 

 Историјат Друштва 

 

У Историјском архиву Суботице постоји план уређења пијачног простора у Суботици из 

1791. године, који је један од најстаријих докумената такве врсте. План показује размештај 

закупљених тезги од стране трговаца, занатлија и произвођача, као и продаваца из 

околних места као што су Сегедин, Сомбор, Сента итд. 

 

У току другог светског рата, због уведене радне обавезе и продаје пољопривредних 

добара, на пијацама се продавало само оно што је расло у баштама. После ослобођења 

полако су се успостављали и нормализовали основни животни токови. То је био период 

централизоване привреде, када је и основано централно удружење тржних управа 

Југославије са центром у Београду, са циљем да оживи и усмери функционисање тржница 

у земљи. У Суботици, која је спадала у то време у другу категорију градова, са преко 

100.000 становника, основана је пијачна управа Суботице, чији је задатак био да 

непрекидно води бригу и непосредно управља пијацама, да их унапређује и одржава, 

односно наплаћује тржну накнаду за коришћење пијачних простора и зграда према 
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одредбама тарифе и правилника о наплати тржне накнаде. Постоје документи по којима се 

виде тачни прописи по којима је морала да послује пијачна управа у Суботици. 

Пијачна управа Суботице је ликвидирана 31. децембра 1960. године. Нова установа је 

основана под називом УПРАВА ТРЖНИЦА У СУБОТИЦИ која почиње са радом 1. 

јануара 1961. године. 

 

У периоду од 1961. године до 1972. године управа Тржнице Суботице доживљава 

константан пораст у пословању, а средства наплаћена од пијачних услуга коришћена су за 

одржавање и изградњу нових пијачних простора. На седници одржаној средином маја 

1973. године донета је одлука о повезивању Тржнице са тржницама широм Југославије у 

циљу пословно – техничке сарадње, испитивања тржишта, снабдевања пијаца, 

маркетизацији промета, избора и набавке опреме, образовању кадрова и сарадње са 

тржницама у иностранству. 

 

Током 1974. године због промене пословања предузећа и установа у целој држави донет је 

споразум о удруживању у здружено предузеће за урбанизам и стамбено комуналну 

делатност у Суботици, скраћено ЗДРУЖЕНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ. 

 

Након иступања неколико предузећа из овог система, 1977. године потписује се споразум 

о удруживању у комуналну радну организацију Суботица КРОС. Тржница добија статус 

основне организације удруженог рада, а током наредних неколико година послује 

позитивно и битно доприноси у изградњи пијачних објеката и магацина. 

 

Током 1980. године, и следећих девет година, ООУР „Тржница“ ће имати статус сектора, 

односно радне јединице. Међутим, врло брзо се показало да ово припајање није 

најсрећније решење, и већ пред крај декаде преовладава мишљење о потреби 

осамостаљивања „Тржнице“. 

Стварањем Холдинга „Пешчара“, 1989. године „Тржница“ је постала деоничарско 

друштво, добила свој жиро рачун и своју имовину. Тада је добила и потпуну 

самосталност, која је 1991. године потврђена још једном статусном променом, када је 

„Тржница“ постала Акционарско друштво у којем Друштвено предузеће „Пешчара“ има 

25% капитала. 

 

Од тада „Тржница“ форсира интензиван развој пијачне делатности у Суботици. Тако је од 

1992. до 2000. године „Тржница“ у Суботичке пијаце уложила око 1,5 милиона немачких 

марака. Реализацијом ових инвестиција и сталним улагањима у квалитет рада на пијацама, 

„Тржница“ се сврстала међу три најуспешније пијачне управе у земљи, а начином 

пословања приближила се европским стандардима. 

 

У овом периоду „Тржница“ је сарађивала са око 3.000 произвођача воћа, поврћа, свежег 

меса и млечних производа, односно самосталних предузетника, који на једанаест пијаца, 

односно 2.240 тезги и у 300 локала успешно снабдевају град свим потребним животним 

намирницама и другом робом на мало. 

 

У овом периоду „Тржница“ је интезивно сарађивала и са одговарајућим службама 

Скупштине општине Суботица. Наиме, 1994. године СО Суботица је пијачну делатност 



 

 

прогласила комуналном и са „Тржницом” склопила вишегодишњи уговор. Од тада су 

сваке године СО Суботица и „Тржница“ усаглашавали планове развоја пијачне 

делатности, што је у нашим условима спецификум, али се као решење показало добрим. 

 

Од 1. јанура 2000. године услови пословања су се значајно променили. Наиме, тада је 

раскинут уговор са Скупштином општине Суботица, те је значајан део делатности 

 ( Млечна пијаца и Занатска пијаца на Тргу Октобарске револуције, пијаца „Зеленац“, 

Зелене пијаце у улици Мирка Боговића и Теслином насељу ) припао новоформираном 

градском Јавном комуналном предузећу „Суботичке пијаце“. 

 

„Тржница“ је у нови миленијум ушла са још једним инвестиционим циклусом – изграђена 

је још једна хала (надстрешница) са 288 тезги и асфалтиран паркинг простор унутар 

Тржног центра Мали Бајмок. Тако се од трговишта као зачетка пијачне делатности стигло 

до ТРЖНОГ ЦЕНТРА. 

 

 

2 ОСНОВ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРИКАЗИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ 

ИЗВЕШТАЈА 

 

2.1. Основе за састављање и презентацију финансијских извештаја 

 

Правна лица и предузетници у Републици Србији су у обавези да вођење пословних 

књига, признавање и процењивање имовине и обавеза, прихода и расхода, састављање, 

приказивање, достављање и обелодањивање финансијских извештаја врше у складу са 

Законом о рачуноводству (у даљем тексту "Закон", објављен у "Сл. гласник РС", бр. 

62/2013), као и у складу са осталом применљивом подзаконском регулативом. Друштво, 

као мало правно лице и јавно акционарско друштво чије су акције котирају на берзи, у 

обавези је да примењује Међународне стандарде финансијског извештавања (“МСФИ“), 

који у смислу наведеног закона, обухватају: Оквир за припремање и презентацију 

финансијских извештаја (“Оквир“), Међународне рачуноводствене стандарде (“МРС“), 

Међународне стандарде финансијског извештавања (“МСФИ“) и са њима повезана 

тумачења, издата од Комитета за тумачење међународних рачуноводствених стандарда 

(“ИФРИЦ“), накнадне измене тих стандарда и са њима повезана тумачења, одобрени од 

Одбора за међународне рачуноводствене стандарде (“Одбор“), чији је превод утврдило и 

објавило Министарство надлежно за послове финансија. 

 

Решењем Министарства од 13. марта 2014. године, које је објављено у Службеном 

гласнику РС бр. 35 од 27. марта 2014. године (у даљем тексту “Решење о утврђивању 

превода”) утврђени су и објављени преводи основних текстова МРС и МСФИ, 

Концептуалног оквира за финансијско извештавање (“Концептуални оквир“), усвојених од 

стране Одбора, као и повезаних ИФРИЦ тумачења. Наведени преводи објављени у 

Решењу о утврђивању превода не укључују основе за закључивање, илуструјуће примере, 

смернице, коментаре, супротна мишљења, разрађене примере, као и други допунски 

објашњавајући материјал који може да се усвоји у вези са стандардима, односно 

тумачењима, осим ако се изричито не наводи да је тај материјал саставни део стандарда, 

односно тумачења. На основу Решења о утврђивању превода Концептуални оквир, МРС, 



 

 

МСФИ, ИФРИЦ и са њима повезана тумачења која су преведена, у примени су од 

финансијских извештаја који се састављају на дан 31. децембра 2014. године.  

 

Измењени или издати МРС/МСФИ и ИФРИЦ тумачења која су била на снази за 

финансијске извештаје који су почињали 1. јануара 2014. године (и касније), као и 

накнадне измене или издати МРС/МСФИ и тумачења стандарда, нису преведени и 

објављени односно усвојени у Републици Србији, па стога нису ни примењени приликом 

састављања приложених финансијских извештаја (или: али су примењени приликом 

састављања приложених финансијских извештаја. Поред наведеног, поједина законска и 

подзаконска регулатива прописује рачуноводствене поступке, вредновања и 

обелодањивања која у појединим случајевима одступају од захтева МРС/МСФИ и ИФРИЦ 

тумачења. 

 

Сходно наведеном, а имајући у виду потенцијално материјалне ефекте које одступања 

рачуноводствених прописа Републике Србије од МСФИ и МРС могу имати на реалност и 

објективност финансијских извештаја Друштва, приложени финансијски извештаји се не 

могу у потпуности сматрати финансијским извештајима састављеним у сагласности са 

МСФИ и МРС. 

 

Објављени стандарди и тумачења који су ступили на снагу у претходним периодима и 

текућем периоду на основу Решења о утврђивању превода, обелодањени су у напомени 

2.2. Објављени стандарди и тумачења на снази у претходном и текућем периоду који још 

увек нису званично преведени и усвојени обелодањени су у напомени 2.3. Објављени 

стандарди и тумачења који још увек нису у примени, обелодањени су у напомени 2.4. 

 

Финансијски извештаји су састављени у складу са начелом историјског трошка, осим ако 

је другачије наведено у рачуноводственим политикама које су дате у даљем тексту. 

 

У складу са Законом, финансијски извештаји Друштва су исказани у хиљадама динара. 

Динар представља званичну извештајну валуту у Републици Србији.  

 

2.2. Објављени стандарди и тумачења који су ступили на снагу у претходним 

периодима и текућем периоду на основу Решења о утврђивању превода 

 

• Измене МСФИ 7 „Финансијски инструменти: Обелодањивања“ – Измене 

којима се побољшавају обелодањивања фер вредност и ризика ликвидности (ревидиран 

марта 2009. године, на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 

јануара 2009. године);  

 

• Измене МСФИ 1 „Прва примена Међународних стандарда финансијског 

извештавања“ – Додатни изузеци за лица која први пут примењују МСФИ. Измене се 

односе на средства у индустрији нафте и гаса и утврђивање да ли уговори садрже 

лизинг (ревидиран јула 2009. године, на снази за годишње периоде који почињу на дан 

или након 1. јануара 2010. године); 

 



 

 

• Измене различитих стандарда и тумачења резултат су Пројекта годишњег 

квалитативног побољшања МСФИ објављеног 16. априла 2009. године (МСФИ 5, 

МСФИ 8, МРС 1, МРС 7, МРС 17, МРС 36, МРС 39, ИФРИЦ 16) првенствено са 

намером отклањања неусаглашености и појашњења формулација у тексту (измене 

стандарда ступају на снагу за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 

јануара 2010. године, а измена ИФРИЦ на дан или након 1. јула 2009. године);  

 

• Измене МРС 38 „Нематеријална имовина“ (на снази за годишње периоде који 

почињу на дан или након 1. јула 2009. године); 

 

• Измене МСФИ 2 „Плаћања акцијама“: Измене као резултат Пројекта годишњег 

квалитативног побољшања МСФИ (ревидиран у априлу 2009. године, на снази за 

годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2009. године) и измене које се 

односе на трансакције плаћања акцијама групе засноване на готовини (ревидиран јуна 

2009. године, на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 

2010. године);  

 

• Измене ИФРИЦ 9 „Поновна процена уграђених деривата“ ступају на снагу за 

годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2009. године и МРС 39 

“Финансијски инструменти: Признавање и мерење” – Уграђени деривати (на снази за 

годишње периоде који почињу на дан или након 30. јуна 2009. године); 

 

• ИФРИЦ 18 „Преноси средстава од купаца“ (на снази за годишње периоде који 

почињу на дан или након 1. јула 2009. године); 

 

• „Свеобухватни оквир за финансијско извештавање 2010. године“ што 

представља измену „Оквира за припремање и приказивање финансијских извештаја“ 

(важи за пренос средстава са купаца примљених на дан или после септембра 2010. 

године); 

 

• Допуне МСФИ 1 „Прва примена Међународних стандарда финансијског 

извештавања“ – Ограничено изузеће од упоредних обелодањивања прописаних у оквиру 

МСФИ 7 код лица која први пут примењују МСФИ (на снази за годишње периоде који 

почињу на дан или након 1. јула 2010. године); 

 

• Допуне МРС 24 „Обелодањивања повезаних страна“ – Поједностављени 

захтеви за обелодањивањем код лица под (значајном) контролом или утицајем владе и 

појашњење дефиниције повезаног лица (на снази за годишње периоде који почињу на дан 

или након 1. јануара 2011. године); 

 

• Допуне МРС 32 „Финансијски инструменти: Презентација“ – Рачуноводствено 

обухватање пречег права на нове акције (на снази за годишње периоде који почињу на дан 

или након 1. фебруара 2010. године); 

 

• Допуне различитих стандарда и тумачења „Побољшања МСФИ (2010)“ 

резултат су Пројекта годишњег квалитативног побољшања МСФИ објављеног 6. маја 



 

 

2010. године (МСФИ 1, МСФИ 3, МСФИ 7, МРС 1, МРС 27, МРС 34, ИФРИЦ 13) 

првенствено са намером отклањања неслагања и појашњења формулација у тексту (већина 

допуна биће на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2011. 

године);  

 

• Допуне ИФРИЦ 14 „МРС 19 – Ограничење средтава дефинисаних примања, 

захтеви за минималним финансирањем и њихова интеракција“ Авансна уплата 

минималних средстава потребних за финансирање (на снази за годишње периоде који 

почињу на дан или након 1. јануара 2011. године);  

 

• ИФРИЦ 19 „Поништавање финансијских обавеза са инструментима капитала“ 

(на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2010. године); 

 

• Допуне МСФИ 1 „Прва примена Међународних стандарда финансијског 

извештавања“ – Велика хиперинфлација и уклањање фиксних датума за лица која први 

пут примењују МСФИ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 

2011. године); 

 

• Допуне МСФИ 7 „Финансијски инструменти: Обелодањивања“ – Пренос 

финансијских средстава (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 

јануара 2011. године); 

 

• Допуне МРС 12 „Порези на добитак“ – Одложени порез: повраћај средстава 

која су служила за обрачун пореза (на снази за годишње периоде који почињу на дан или 

након 1. јануара 2012. године); 

 

• МСФИ 10 „Консолидовани финансијски извештаји“ (на снази за годишње 

периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године); 

 

• МСФИ 11 „Заједнички аранжмани“ (на снази за годишње периоде који почињу 

на дан или након 1. јануара 2013. године); 

 

• МСФИ 12 „Обелодањивање о учешћима у другим правним лицима“ (на снази 

за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године); 

 

• Допуне МСФИ 10, МСФИ 11 и МСФИ 12 „Консолидовани финансијски 

извештаји, Заједнички аранжмани и Обелодањивања учешћа у другим правним лицима: 

Упутство о прелазној примени” (на снази за годишње периоде који почињу на дан или 

након 1. јануара 2013. године); 

 

• МРС 27 (ревидиран 2011. године) „Појединачни финансијски извештаји“ (на 

снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године); 

 

• МРС 28 (ревидиран 2011. године) „Улагања у придружена правна лица и 

заједничке инвестиције у придружене ентитете и заједничке подухвате“ (на снази за 

годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године); 



 

 

 

• МСФИ 13 „Мерење фер вредности“ (на снази за годишње периоде који почињу 

на дан или након 1. јануара 2013. године); 

 

• Допуне МСФИ 1 „Прва примена Међународних стандарда финансијског 

извештавања” – Државни кредити по каматној стопи нижој од тржишне (на снази за 

годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године); 

 

• Допуне МСФИ 7 „Финансијски инструменти: Обелодањивања“ – Нетирање 

финансијских средстава и финансијских обавеза (на снази за годишње периоде који 

почињу на дан или након 1. јануара 2013. године); 

 

• Допуне МРС 1 „Презентација финансијских извештаја“ – Презентација ставки 

осталог укупног резултата (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 

јула 2012. године). 

 

• Допуне МРС 19 „Накнаде запосленима” – Побољшања рачуноводственог 

обухватања накнада по престанку радног односа (на снази за годишње периоде који 

почињу на дан или након 1. јануара 2013. године); 

 

• Годишња побољшања за период од 2009. до 2011. године издата у мају 2012. 

године која се односе на различите пројекте побољшања МСФИ (МСФИ 1, МРС 1, МРС 

16, МРС 32, МРС 34) углавном на отклањању неконзистентности и појашњења 

формулација (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. 

године);  

 

• ИФРИЦ 20 „Трошкови уклањања откривке у производној фази површинског 

копа“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. 

године); 

 

 

 

2.3.  Објављени стандарди и тумачења на снази у претходном и текућем 

периоду који још увек нису званично преведени и усвојени 

 

На дан објављивања ових финансијских извештаја, доле наведени стандарди и измене 

стандарда су били издати од стране Одбора за међународне рачуноводствене стандарде, а 

следећа тумачења била су објављена од стране Комитета за тумачење међународног 

финансијског извештавања, али нису званично усвојена у Републици Србији: 

 

• Допуне МРС 32 „Финансијски инструменти: Презентација“ – Пребијање 

финансијских средстава и финансијских обавеза (на снази за годишње периоде који 

почињу на дан или након 1. јануара 2014. године); 

 

• Допуне МСФИ 10 „Консолидовани финансијски извештаји“, МСФИ 12 

„Обелодањивање о учешћима у другим ентитетима“ и МРС 27 „Појединачни 



 

 

финансијски извештаји“ – Изузеће зависних лица из консолидације према МСФИ 10 (на 

снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2014. године).  

 

• Допуне МРС 36 – „Умањење вредности имовине“ Обелодањивање 

надокнадивог износа за нефинансијску имовину (на снази за годишње периоде који 

почињу на дан или након 1. јануара 2014. године).  

 

• Допуне МРС 39 „Финансијски инструменти: Признавање и одмеравање“ – 

Обнављање деривата и наставак рачуноводства хеџинга (на снази за годишње периоде 

који почињу на дан или након 1. јануара 2014. године). 

 

• ИФРИЦ 21 „Дажбине“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или 

након 1. јануара 2014. године). 

  

• Допуне МРС 19 „Примања запослених” – Дефинисани планови накнаде: 

Доприноси за запослене (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 

јула 2014. године). 

 

• Годишња побољшања за период од 2010. до 2012. године, која су резултат су 

Пројекта годишњег квалитативног побољшања МСФИ (МСФИ 2, МСФИ 3, МСФИ 8, 

МСФИ 13, МРС 16, МРС 24 и МРС 38) ради отклањања неусаглашености и појашњења 

формулација (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2014. 

године). 

 

• Годишња побољшања за период од 2011. до 2013. године, која су резултат 

Пројекта годишњег квалитативног побољшања МСФИ (МСФИ 1, МСФИ 3, МСФИ 13 

и МРС 40) ради отклањања неусаглашености и појашњења формулација (на снази за 

годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2014. године). 

 

• Допуне МСФИ 11 „Заједнички аранжмани” – Рачуноводство стицања учешћа у 

заједничким пословањима (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 

1. јануара 2016. године. 

 

• МСФИ 14 „Рачуни регулаторних активних временских разграничења” - на 

снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2016. године. 

 

• Допуне МРС 16 „Некретнине, постројења и опрема” и МРС 38 „Нематеријална 

имовина” - Тумачење прихваћених метода амортизације (на снази за годишње периоде 

који почињу на дан или након 1. јануара 2016. године). 

 

• Допуне МРС 16 „Некретнине, постројења и опрема” и МРС 41 

„Пољопривреда” - Пољопривреда – индустријске биљке (на снази за годишње периоде 

који почињу на дан или након 1. јануара 2016. године). 

 



 

 

• Допуне МРС 27 „Појединачни финансијски извештаји” – Метод удела у 

појединачним финансијским извештајима (на снази за годишње периоде који почињу 

на дан или након 1. јануара 2016. године). 

 

• Допуне МСФИ 10 „Консолидовани финансијски извештаји” и МРС 28 

„Инвестиције у придружене ентитете и заједничке подухвате” - Продаја или пренос 

средстава између инвеститора и његових придружених ентитета или заједничких 

подухвата (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2016. 

године). 

 

• Допуне МСФИ 10 „Консолидовани финансијски извештаји”, МСФИ 12 

„Обелодањивање о учешћима у другим ентитетима” и МРС 28 „Инвестиције у 

придружене ентитете и заједничке подухвате” - Инвестициона друштва: Примена 

изузетака од консолидације (на снази за годишње периоде који почињу на дан или 

након 1. јануара 2016. године). 

 

• Допуне МРС 1 „Презентација финансијских извештаја” – Иницијатива за 

обелодањивање (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 

2016. године). 

 

• Допуне и измене различитих стандарда „Побољшања МСФИ” (за период од 

2012. до 2014. године), која су резултат Пројекта годишњег квалитативног побољшања 

МСФИ (МСФИ 5, МСФИ 7, МРС 19 и МРС 34) ради отклањања неусаглашености и 

појашњења формулација (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 

1. јануара 2016. године). 

 

 

2.4. Објављени стандарди и тумачења који још увек нису ступили на снагу  

 

На дан издавања ових финансијских извештаја следећи стандарди, њихове допуне и 

тумачења били су објављени, али нису још увек ступили на снагу: 

• МСФИ 9 „Финансијски инструменти” и касније допуне, који замењује захтеве 

МРС 39 „Финансијски инструменти: признавање и одмеравање”, у вези са 

класификацијом и одмеравањем финансијске имовине. Стандард елиминише постојеће 

категорије из МРС 39 - средства која се држе до доспећа, средства расположива за 

продају и кредити и потраживања. МСФИ 9 је на снази за годишње периоде који 

почињу на дан или након 1. јануара 2018. године, уз дозвољену ранију примену. 

 

У складу са МСФИ 9, финансијска средства ће се класификовати у једну од две 

наведене категорије приликом почетног признавања: финансијска средства 

вреднована по амортизованом трошку или финансијска средства вреднована по фер 

вредности. Финансијско средство ће се признавати по амортизованом трошку ако 

следећа два критеријума буду задовољена: средства се односе на пословни модел 

чији је циљ да се наплаћују уговорени новчани токови и уговорени услови пружају 

основ за наплату на одређене датуме новчаних токова који су искључиво наплата 

главнице и камате на преосталу главницу. Сва остала средства ће се вредновати по 



 

 

фер вредности. Добици и губици по основу вредновања финансијских средстава по 

фер вредности ће се признавати у билансу успеха, изузев за улагања у инструменте 

капитала са којима се не тргује, где МСФИ 9 допушта, при иницијалном признавању, 

касније непроменљиви избор да се све промене фер вредности признају у оквиру 

осталих добитака и губитака у извештају о укупном резултату. Износ који тако буде 

признат у оквиру извештаја о укупном резултату неће моћи касније да се призна у 

билансу успеха.  

 

 

• МСФИ 15 „Приходи из уговора са купцима”, који дефинише оквир за 

признавање прихода.  МСФИ 15 замењује МРС 18 „Приходи”, МРС 11 „Уговори о 

изградњи”, ИФРИЦ13 „Програми лојалности клијената”, ИФРИЦ15 „Споразуми за 

изградњу некретнина” и ИФРИЦ18 „Преноси средстава од купаца” и СИЦ – 31 

„Приходи – трансакције размене које укључују услуге оглашавања“. МСФИ 15 је на 

снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2017. године, уз 

дозвољену ранију примену. 

 

• МСФИ 16 „Закуп“ који је објављен у јануару 2016. године, примена је за 

пословне периоде који почињу после 1.јануара 2019. године. Овим страндардом биће 

замењен досадашњи МРС 17.  

 

Садржина и форма образаца финансијских извештаја и садржина позиција у обрасцима је 

прописана Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за 

привредна друштва, задруге и предузетнике ("Сл. гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014).  

 

Контни оквир и садржина рачуна у Контном оквиру прописана је Правилником о контном 

оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и 

предузетнике ("Сл. гласник РС", бр. 95/2014 - у даљем тексту: Правилник о контном 

оквиру). 

 

Према Закону о рачуноводству, финансијски извештаји обухватају: биланс стања, биланс 

успеха, извештај о осталом резултату, извештај о токовима готовине, извештај о 

променама на капиталу и напомене уз финансијске извештаје. 

 

Друштво је у састављању ових финансијских извештаја применило рачуноводствене 

политике обелодањене у Напомени 3, које су засноване на важећим рачуноводственим и 

пореским прописима Републике Србије. 

 

2.5. Упоредни подаци 

 

Упоредне податке представљају финансијски извештаји Друштва на дан и за годину која 

се завршава на дан 31.12.2015. године, који су били предмет независне ревизије. 

 

 

 

 



 

 

2.6. Наставак пословања 

 

Финансијски извештаји Друштва за годину завршену на дан 31.12.2016. године су 

састављени по начелу сталности пословања.  

 

 

 

3 РАЧУНОВОДСТВЕНА НАЧЕЛА          

 

При састављању финансијских извештаја Друштва уважена су следећа начела: 

 Начело сталности, 

 Начело доследности, 

 Начело опрезности, 

 Начело суштине изнад форме, 

 Начело узрочности прихода и расхода и 

 Начело појединачног процењивања. 

 

Уважавањем начела сталности, финансијски извештаји се састављају под претпоставком 

да имовински, финансијски и приносни положај Друштва, као и економска политика 

земље и економске прилике у окружењу, омогућавају пословање у неограничено дугом 

року („Гоинг Цонцерн“ принцип). 

 

Начело доследности подразумева да се начин процењивања стања и промена на имовини, 

обавезама, капиталу, приходима, расходима и резултату пословања, то јест да се начин 

процењивања билансних позиција Друштва, не мења у дужем временском раздобљу. Ако, 

на пример, због усаглашавања са законском регулативом, до промене ипак дође, 

образлаже се разлог промене, а ефекат промене се исказује сходно захтевима из 

професионалне регулативе везаним за промену начина процењивања. 

 

Начело опрезности подразумева укључивање одређеног нивоа опреза при састављању 

финансијских извештаја Друштва, које треба да резултира да имовина и приходи нису 

прецењени, а да обавезе и трошкови нису потцењени. Међутим, уважавање начела 

опрезности не треба разумети на начин свесног, нереалног умањења прихода и капитала 

Друштва; то јест свесног, нереалног увећања расхода и обавеза Друштва. Наиме, у Оквиру 

је потенцирано да уважавање начела опрезности не сме да има за последицу значајно 

стварање скривених резерви, намерно умањење имовине или прихода, или намерно 

преувеличавање обавеза или трошкова, јер у том случају финансијски извештаји не би 

били неутрални и, стога, не би били поуздани. 

 

Начело суштина изнад форме подразумева да при евидентирању трансакција Друштва, а 

тиме, последично, и при састављању финансијских извештаја, рачуноводствено 

обухватање треба да се врши у складу са суштином трансакција и њиховом економском 

реалношћу, а не само на основу њиховог правног облика. 

 

Уважавањем начела узрочности прихода и расхода, признавање ефеката трансакција и 

других догађаја у Друштву није везано за моменат када се готовина или готовински 



 

 

еквиваленти, по основу тих трансакција и догађаја, приме или исплате, већ се везују за 

моменат када се догоде. Таквим приступом омогућено је да се корисници финансијских 

извештаја не информишу само о прошлим трансакцијама Друштва које су проузроковале 

исплату и примања готовине, већ и обавезама Друштва да исплати готовину у будућности, 

као и о ресурсима који представљају готовину које ће Друштво примити у будућности. 

Другим речима, уважавањем начела узрочности прихода и расхода обезбеђује се 

информисање о прошлим трансакцијама и другим догађајима на начин који је 

најупотребљивији за кориснике при доношењу економских одлука. 

 

Начело појединачног процењивања подразумева да евентуална групна процењивања 

различитих билансних позиција Друштва (на пример, имовине или обавеза), ради 

рационализације, проистичу из њиховог појединачног процењивања. 

 

4 ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 

 

4.1. Коришћење процењивања 

 

Састављање и приказивање финансијских извештаја у складу са МРС и МСФИ и 

рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији захтева од руководства 

Друштва коришћење најбољих могућих процена и разумних претпоставки, које имају 

ефекте на износе исказане у финансијским извештајима и напоменама уз финансијске 

извештаје.  

 

Ове процене и претпоставке су засноване на информацијама расположивим на дан 

биланса стања.  

 

 

4.2. Прерачунавање страних средстава плаћања и рачуноводствени третман 

курсних разлика и ефеката валутне  

 

Ставке укључене у финансијске извештаје Друштва одмеравају се коришћењем валуте 

примарног економског окружења у коме Друштво послује (функционална валута). 

Финансијски извештаји приказују се у хиљадама РСД, који представља функционалну и 

извештајну валуту Друштва. 

 

Сва средства и обавезе у страним средствима плаћања се на дан биланса стања 

прерачунавају у њихову динарску противвредност применом званичног средњег девизног 

курса Народне банке Србије важећим на тај дан. Пословне промене у страним средствима 

плаћања током године прерачунавају се у динарску противвредност применом званичних 

девизних курсева Народне банке Србије важећим на дан пословне промене. 

 

Позитивне и негативне курсне разлике настале прерачуном средстава и обавеза исказаних 

у страним средствима плаћања и прерачуном трансакција у току године евидентирају се у 

билансу успеха, као финансијски приходи, односно финансијски расходи. 

 



 

 

Позитивни и негативни ефекти уговорених девизних клаузула у вези потраживања и 

обавеза, настали применом уговореног курса, такође се исказују као део финансијских 

прихода, односно финансијских расхода. 

 

Званични средњи курсеви Народне банке Србије, коришћени за прерачун девизних 

позиција биланса стања на дан 31. децембра 2016. и 2015. године у функционалну валуту, 

за поједине стране валуте су:    

У динарима 

Валута 2016.  2015. 

ЕУР 123,4723  121,6261 

 

 

4.3. Пословни приходи 

Приходи од продаје су исказани у износу фактурисане реализације, тј. извршене продаје 

до краја обрачунског периода, под условом да је са тим даном настао дужничко - 

поверилачки однос и да је испостављена фактура. Приход се мери по принципу 

историјског трошка.  

 

Приход од продаје се признаје када су задовољени сви услови: 

/а/ Друштво је пренело на купца све значајне ризике и користи од власништва; 

/б/ руководство Друштва не задржава нити уплив на управљање у мери која се обично 

повезује са власништвом, нити контролу над продатим производима и робом; 

/ц/ када је могуће да се износ прихода поуздано измери; 

/д/ када је вероватно да ће пословна промена да буде праћена приливом економске 

користи у Друштво и 

/е/ кад се трошкови који су настали или ће настати у вези са пословном променом могу 

поуздано да се измере.  

 

Приходи од услуга исказани су сразмерно степену завршености услуге на дан 

билансирања. 

 

 

4.4. Пословни расходи 

 

Укупне пословне расходе чине: набавна вредност продате робе; трошкови материјала; 

трошкови горива и енергије; трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи; 

трошкови производних услуга; трошкови амортизације; трошкови дугорочних 

резервисања; нематеријални трошкови, умањени за приходе од активирања учинака и робе 

и повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга. 

 

Основни елементи и начела признавања расхода су: 

/а/ расходи се признају, односно евидентирају и исказују када смањење будућих 

економских користи које је повезано са смањењем средстава или повећањем обавеза може 

поуздано да се измери; 

/б/ расходи се признају на основу непосредне повезаности расхода са приходима (начело 

узрочности); 



 

 

/ц/ када се очекује да ће економске користи притицати током неколико обрачунских 

периода, а повезаност са приходом може да се установи у ширем смислу или посредно, 

расходи се признају путем поступка системске и разумне алокације; 

/д/ расходи се признају када издатак не доноси никакве економске користи или када и до 

износа до којег будуће економске користи не испуњавају услове или су престале да 

испуњавају услове за признавање у билансу стања као средство; 

/е/ расходи се признају и у оним случајевима када настане обавеза без истовременог 

признавања средства.  

 

 

4.5. Финансијски приходи и расходи 

 

Финансијски приходи и расходи обухватају: приходе и расходе од камата – од трећих лица 

(независно од тога да ли су доспели и да ли се плаћају или приписују износу потраживања 

или обавезе на дан билансирања); приходе и расходе од курсних разлика и ефеката 

валутне клаузуле – према трећим лицима; и остале финансијске приходе и расходе.  

 

4.6. Добици и губици 

 

Добици представљају повећање економске користи, а обухватају приходе који се јављају у 

случају продаје сталне имовине по вредности већој од њихове књиговодствене вредности, 

затим нереализоване добитке по основу продаје тржишних хартија од вредности (у 

случају када се вредновање хартија од вредности врши по њиховим тржишним 

вредностима), као и добитке који настају при повећању књиговодствене вредности сталне 

имовине услед престанка деловања услова за смањење њихове вредности. 

 

Губици настају по основу продаје имовине по ценама нижим од њене књиговодствене 

вредности, затим по основу расходовања неотписаних основних средстава, по основу 

штета које се могу у целини или делимично надокнадити од осигуравајућих друштава,  по 

основу примене принципа импаритета (умањење вредности имовине). 

 

 

4.7. Нематеријална улагања   

 

Нематеријално улагање је одредиво немонетарно средство без физичког садржаја: 

- које служи за производњу или испоруку робе или услуга, за изнајмљивање другим 

лицима или се користи у административне сврхе; 

- које друштво контролише као резултат прошлих догађаја; и 

- од којег се очекује прилив будућих економских користи. 

 

Нематеријална улагања чине: улагања у развој; концесије, патенти, лиценце и слична 

права; остала нематеријална улагања; нематеријална улагања у припреми и аванси за 

нематеријална улагања. 

 

Набавка нематеријалних улагања у току године евидентира се по набавној вредности. 

Набавну вредност чини фактурна вредност увећана за све зависне трошкове набавке и све 



 

 

трошкове довођења у стање функционалне приправности. Цену коштања нематеријалних 

улагања произведених у сопственој режији чине директни трошкови и припадајући 

индиректни трошкови, који се односе на то улагање. 

 

Трошкови позајмљивања настали до момента стављања нематеријалне имовине у 

употребу, капитализују се, односно укључују се у набавну вредност. 

 

Након што се призна као средство, нематеријално улагање се исказују по набавној 

вредности или по цени коштања умањеној за укупан износ обрачунате амортизације и 

укупан износ губитака због обезвређења. 

 

 

На дан сваког биланса стања Друштво процењује да ли постоји нека индиција о томе да је 

средство можда обезвређено. Уколико таква индиција постоји, Друштво процењује износ 

средства који може да се поврати. Ако је надокнадива вредност средства мања од његове 

књиговодствене вредности књиговодствена вредност се своди на надокнадиву вредност и 

истовремено се смањују претходно формиране ревалоризационе резерве по основу тог 

средства. Ако нису формиране ревалоризационе резерве по основу средства чија је 

вредност умањена или су искоришћене за друге сврхе, за износ губитка од умањења 

вредности признаје се расход периода. 

 

Ако на дан биланса стања постоје наговештаји да претходно признат губитак од умањења 

вредности не постоји или је умањен, врши се процена надокнадиве вредности тог 

средства. Губитак због умањења вредности признат у претходним годинама признаје се 

као приход, у случају да је примењен основни поступак вредновања нематеријалних 

улагања, односно као повећање ревалоризационе резерве уколико је примењен 

алтернативни поступак вредновања нематеријалних улагања, а књиговодствена вредност 

ове имовине се повећава до надокнадиве вредности. 

 

Накнадни издатак који се односи на већ призната нематеријална улагања, приписује се 

исказаном износу тог средства, ако је вероватно да ће прилив будућих економских 

користи да буде већи од првобитно процењене стопе приноса тог средства. 

 

Друштво признаје у књиговодствену вредност нематеријалног улагања, трошкове замене 

неких делова тих ставки, у моменту када ти трошкови настану и када су задовољени 

критеријуми признавања из МРС 38 – „Нематеријална имовина“, (параграф 21). 

Сваки други накнадни издатак признаје се као расход у периоду у коме је настао. 

 

Нематеријална улагања престају да се исказују у билансу стања, након отуђивања или 

када је средство трајно повучено из употребе и када се од његовог отуђења не очекују 

никакве будуће економске користи. 

 

Добици или губици који проистекну из расходовања или отуђења утврђују се као разлика 

између процењених нето прилива од продаје и исказаног износа средства и признају се као 

приход или расход у билансу успеха. 

 



 

 

4.8. Некретнине, постројења и опрема 

 

Некретнине, постројења и опрема су материјална средства: 

- која Друштво држи за испоруку робе или пружање услуга, за изнајмљивање другим 

лицима или у административне сврхе; 

- за која се очекује да ће се користити дуже од једног обрачунског периода; и/или 

- чија је појединачна набавна цена у време набавке већа од 50.000,00 динара. 

Набавна вредност/цена коштања некретнине, постојења и опреме се признаје као средство 

ако, и само ако: 

 

- је вероватно да ће се будуће економске користи повезане са тим средством 

притицати у Друштво; и 

- се набавне вредност/цена коштања тог средства може поуздано утврдити. 

 

Набавке некретнина, постројења и опреме у току године евидентирају се по набавној 

вредности. 

 

Набавну вредност чини фактурна вредност набављених средстава увећана за све зависне 

трошкове набавке и све трошкове довођења у стање функционалне приправности. Цену 

коштања наведених средстава произведених у сопственој режији чине директни трошкови 

и припадајући индиректни трошкови, који се односе на то улагање. 

 

Трошкови позајмљивања настали до момента стављања средства у употребу, капитализују 

се, односно укључују се у набавну вредност купљеног средства. 

 

Након што се признају као средства, некретнине, постројења и опрема, исказују се по 

набавној вредности или по цени коштања умањеној за укупан износ обрачунате 

амортизације и укупан износ губитака због обезвређења. 

 

На дан сваког биланса стања Друштво процењује да ли постоји нека индиција о томе да је 

средство можда обезвређено. Уколико таква индиција постоји, Друштво процењује износ 

средства који може да се поврати. Ако је надокнадива вредност средства мања од његове 

књиговодствене вредности књиговодствена вредност се своди на надокнадиву вредност и 

истовремено се смањују претходно формиране ревалоризационе резерве по основу тог 

средства. Ако нису формиране ревалоризационе резерве по основу средства чија је 

вредност умањена или су искоришћене за друге сврхе, за износ губитка од умањења 

вредности признаје се расход периода.  

 

Ако на дан биланса стања постоје наговештаји да претходно признат губитак од умањења 

вредности не постоји или је умањен, врши се процена надокнадиве вредности тог 

средства. Губитак због умањења вредности признат у претходним годинама признаје се 

као приход, у случају да је примењен основни поступак вредновања некретнина, 

постројења и опреме, односно као повећање ревалоризационе резерве уколико је 

примењен алтернативни поступак вредновања некретнина, постројења и опреме, а 

књиговодствена вредност се повећава до надокнадиве вредности. 

 



 

 

Накнадни издатак који се односи на већ признате некретнине, постројења и опрему 

приписује се исказаном износу тог средства, ако је вероватно да ће прилив будућих 

економских користи да буде већи од првобитно процењене стопе приноса тог средства и 

да се набавна вредност/цена коштања накнадног издатка може поуздано утврдитии. 

 

Друштво признаје у књиговодствену вредност неке некретнине, постројења и опреме, 

трошкове замене неких делова тих ставки, у моменту када ти трошкови настану и када су 

задовољени критеријуми признавања из МРС 16 – „Некретнине, постројења и опрема“, 

(параграф 7). 

 

Сваки други накнадни издатак признаје се као расход у периоду у коме је настао. 

 

Градско земљиште се исказује одвојено од вредности некретнине по набавној вредности  а 

накнадно вредновање се врши на исти начин као и за некретнине, постројења и опрему.  

 

Не врши се амортизација земљишта. 

 

Некретнине, постројења и опрема престају да се исказују у билансу стања, након 

отуђивања или када је средство трајно повучено из употребе и када се од његовог отуђења 

не очекују никакве будуће економске користи. 

 

Добици или губици који проистекну из расходовања или отуђења утврђују се као разлика 

између процењених нето прилива од продаје и исказаног износа средства и признају се као 

приход или расход у билансу успеха. 

 

 

4.9. Амортизација 

 

Обрачун амортизације врши се од почетка наредног месеца у односу на месец када је 

средство стављено у употребу. 

 

Амортизација се обрачунава пропорционалном методом применом стопа које се утврђују 

на основу процењеног корисног века употребе средстава.  

 

Основица за обрачун амортизације средства је набавна вредност умањена за преосталу 

(резидуалну) вредност и износ обезвређења. 

Преостала вредност је нето износ који  друштво очекује да ће добити за средство на крају 

његовог корисног века трајања, по одбитку очекиваних трошкова отуђења. 

 

Корисни век трајања, односно амортизационе стопе, преиспитују се периодично и ако су 

очекивања заснована на новим проценама значајно различита од претходних, обрачун 

трошкова амортизације за текући и будући период се коригују. 

 

Метод обрачуна амортизације који се примењује преиспитује се периодично и уколико је 

дошло до значајне промене у очекиваном обрасцу трошења економских користи од тих 

средстава, метод се мења тако да одражава тај измењени начин. Када је таква промена 



 

 

метода обрачуна амортизације неопходна, онда се она рачуноводствено обухвата као 

промена рачуноводствене процене, а обрачунати трошкови амортизације за текући и 

будући период се коригују. 

 

Стопе амортизације за главне категорије некретнина, постројења и опреме, дате су у 

следећем прегледу: 

 

Опис    Стопа амортизације 

НЕКРЕТНИНЕ 

Грађевински објекти     од 2,5% - до 10,00 %  

ОПРЕМА 

Транспортна средства     од 10,00 % - до 33,33 %   

Основна опрема     од 7,15 % - до 12,50 %  

Пратећа опрема     од 5,00 % - до 20,00 %  

Рачунарска опрема      20,00 %  

Намештај    12,50 %  

Нематеријална улагања      10,00%-50,00%  

 

Обрачун амортизације за пореске сврхе врши се у складу са Законом о порезу на добит 

предузећа Републике Србије и Правилником о начину разврставања сталних средстава по 

групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе, што резултира у одложеним 

порезима. 

 

 

4.10. Умањење вредности имовине 

 

Сагласно усвојеној рачуноводственој политици, руководство Друштва проверава на сваки 

дан биланса стања да ли постоје индикатори губитка вредности имовине. У случају да 

такви индикатори постоје, Друштво процењује надокнадиву вредност имовине. 

 

Надокнадиви износ одређен је као виши од нето продајне цене и употребне вредности. 

Нето продајна цена је износ који се може добити приликом продаје имовине у трансакцији 

између две вољне независне стране, умањена за трошкове продаје, док вредност у 

употреби представља садашњу вредност процењених будућих новчаних токова за које се 

очекује да ће настати из континуиране употребе имовине кроз њен економски век трајања 

те продаје на крају века трајања. Надокнадиви износ се процењује за свако засебно 

средство или, ако то није могуће, за јединицу која ствара новац којој то средство припада. 

Где књиговодствени износ прелази тај процењени надокнадиви износ, вредност имовине 

је умањена до њеног надокнадивог износа. Губитак због обезвређења се признаје у износу 

разлике, на терет расхода сагласно МРС 36 „Умањење вредности имовине“. 

 

4.11. Залихе 



 

 

Залихе су средства у облику основног и помоћног материјала која се троше  приликом 

пружања услуга.  

Почетно вредновање залиха врши се у складу са одредбама МРС 2.  

 

Излаз залиха материјала и робе се евидентира методом просечне пондерисане цене.  

Залихе услуга чине директни трошкови и индиректни трошкови настали у вези са 

пружањем услуга. Директни трошкови услуга су директни трошкови рада особља које 

директно учествује у пружању услуга, директни трошкови материјала и остали директни 

трошкови, као што је ангажовање спољних експерата и слично. Индиректни трошкови 

услуга су трошкови помоћног материјала, енергије утрошене за пружање услуге, 

амортизација и одржавање опреме која се користи приликом пружања услуге и сл. 

 

 

4.12. Краткорочна потраживања и пласмани 

Краткорочна потраживања обухватају потраживањ од купаца у земљи по основу продаје 

робе и услуга. 

 

Краткорочни пласмани обухватају кредите, хартије од вредности и остале краткорочне 

пласмане са роком доспећа, односно продаје до годину дана од дана чинидбе, односно од 

дана биланса. 

 

Краткорочна потраживања од купаца мере се по вредности из оригиналне фактуре.  

Отпис краткорочних потаживања и пласмана код којих постоји вероватноћа 

ненаплативности врши се индиректним отписивањем, док се у случајевима када је 

немогућност наплате извесна и документована, отпис, у целини или делимично, врши 

директним отписивањем. 

 

     

Доспела краткорочна потраживања којима је на дан биланса стања протекао рок од 60 и 

више дана, исправљају се у износу који процени Директор Друштва, а на основу реалног 

ризика наплате сваког појединачног потраживања. 

 

Уколико се утврди да су предузете уобичајене мере наплате потраживања  нису дале 

резултате, директан отпис потраживања на терет расхода може да  настане само на основу: 

 судске одлуке,  

 ликвидације или стечаја, 

 вансудског или судског поравнања и 

 на основу одлуке Директора Друштва. 

 

4.13. Готовински инструменти и готовина 

Готовински еквиваленти и готовина укључују средства на рачунима код банака, готовину 

у благајни, као и високо ликвидна средства са првобитним роком доспећа до три месеца 

или краће а која се могу брзо конвертовати у познате износе готовине, уз безначајан ризик 

од промене вредности. 

 

4.14. Обавезе 



 

 

 

Обавеза је резултат прошлих трансакција или догађаја, чије измирење обично подразумева 

одрицање од економских користи (ресурса) Друштва да би се задовољио захтев друге 

стране. 

 

Сходно релевантним одредбама Оквира, обавеза се признаје у билансу стања: 

 када је вероватно да ће одлив ресурса који садрже економске користи 

имати за резултат измирење садашње обавезе и 

 када износ за измирење може поуздано да се одмери. 

 

Поред наведеног, при признавању се уважава начело опрезности, под којим се 

подразумева укључивање опреза при процењивању, тако да имовина и приходи нису 

прецењени, а обавезе или трошкови потцењени. Међутим, начело опрезности не треба да 

резултира стварањем скривених резерви (на пример, као последица намерно прецењених 

обавеза или трошкова), обзиром да у том случају финансијски извештаји не би били 

неутрални и, стога, не би били поуздани. 

 

Обавезама се сматрају: дугорочне обавезе (обавезе према повезаним правним лицима; 

дугорочни кредити и зајмови у земљи и иностранству, обавезе по дугорочним хартијама 

од вредности, обавезе по основу финансијског лизинга и остале дугорочне обавезе), 

краткорочне финансијске обавезе (краткорочни кредити и зајмови од повезаних правних 

лица, краткорочни кредитии зајмови у земљи и иностранству, део дугорочних кредита и 

зајмова, као и других обавеза које доспевају до једне године и остале краткорочне 

финансијске обавезе), краткорочне обавезе из пословања (добављачи и остале обавезе из 

пословања) и остале краткорочне обавезе. 

 

Краткорочним обавезама се сматрају обавезе за које се очекује да ће бити измирене у 

року до годину дана од датума биланса стања, укључујући и део дугорочних обавеза које 

испуњавају наведени услов, док се дугорочним обавезама сматрају обавезе чије се 

измирење очекује у дуţем року. 

 

За обавезе исказане у страној валути, као и обавезе са валутном клаузулом се врши 

прерачунавање у функционалну валуту по средњем курсу ваţећем на дан трансакције. 

Промене курса до датума измирења исказују се као позитивне (негативне) курсне разлике. 

Обавезе у страној валути се на датум биланса стања прерачунавају према важећем курсу, а 

курсне разлике се признају као приходи или расходи периода.  

 

 

4.15. Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална средства 

Резервисања се признају и врше када Друштво има законску или уговорену обавезу као 

резултат прошлих догађаја и када је вероватно да ће доћи до одлива ресурса како би се 

измирила обавеза и када се може поуздано проценити износ обавезе.  

 

Резервисања за отпремнине се одмеравају по садашњој вредности очекиваних будућих 

одлива применом дисконтне стопе која одражава камату на висококвалитетне хартије од 

вредности које су исказане у валути у којој ће обавезе за пензије бити плаћене.  



 

 

 

Потенцијалне обавезе се не признају у финансијским извештајима, али се обелодањују у 

напоменама уз финансијске извештаје, осим ако је вероватноћа одлива ресурса који 

садрже економске користи веома мала.  

 

Друштво не признаје потенцијална средства у финансијским извештајима већ их 

обелодањује у напоменама уз финансијске извештаје, уколико је прилив економских 

користи вероватан. 

 

 

4.16. Накнаде запосленима 

 

4.16.1. Порези и доприноси за обавезно социјално осигурање 

 

У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Друштво је обавезно да 

уплаћује доприносе разним државним фондовима за социјалну заштиту. Ове обавезе 

укључују доприносе на терет запослених и на терет послодавца у износима који се 

обрачунавају применом законом прописаних стопа. Друштво има законску обавезу да 

изврши обуставу обрачунатих доприноса из бруто зарада запослених и да за њихов рачун 

изврши пренос обустављених средстава у корист одговарајућих државних фондова. 

Друштво није у обавези да запосленима након одласка у пензију исплаћује накнаде које 

представљају обавезу пензионог фонда Републике Србије. Доприноси на терет запослених 

и на терет послодавца књиже се на терет трошкова у периоду на који се односе. 

 

 

4.16.2. Обавезе по основу отпремнина и јубиларних награда 

 

У складу са Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 

75/2014) и Појединачним општим актом о раду, Друштво је у обавези да исплати 

отпремнине приликом одласка у пензију у висини 2 месечне бруто зараде коју је 

запослени остварио у месецу који претходи месецу у коме се исплаћује отпремнина, које 

при том не могу бити мање од 2 месечне просечне бруто зараде исплаћене у Друштву у 

месецу који претходи месецу у коме се исплаћује отпремнина.  

 

Обрачун и исказивање дугорочних обавеза по основу отпремнина извршено је 

коришћењем метода садашње вредности будућих очекиваних исплата, на основу обрачуна 

службе за финансије. 

 

 

4.16.3. Учешће у добити запослених 

 

Друштво признаје обавезе и трошак за учешће у процењеној добити запослених у складу 

са Одлуком Извршног одбора или другом одлуком руководства Друштва. 

 

 

4.17. Порез на добитак 



 

 

 

4.17.1. Текући порез 

Порески расход периода представља износ који се обрачунава и плаћа у складу са 

одредбама Закона о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС“ бр. 18/2010, 

101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013 и 68/2014 - др. закон). Порез на добит обрачунат је 

по стопи од 15% на пореску основицу која је приказана у пореском билансу, након 

умањења за искоришћене пореске кредите. Опорезива основица укључује добитак исказан 

у билансу успеха, који је коригован у складу са пореским прописима Републике Србије. 

 

 

4.17.2. Одложени порез 

 

Одложени порез на добитак се обрачунава за све привремене разлике између пореске 

основе имовине и обавеза и њихове књиговодствене вредности. Тренутно важеће пореске 

стопе на дан биланса су коришћене за обрачун износа одложеног пореза. Одложене 

пореске обавезе признају се за све опорезиве привремене разлике. Одложена пореска 

средства признају се за одбитне привремене разлике и за ефекте пренетог губитка и 

неискоришћених пореских кредита из претходних периода до нивоа до којег је вероватно 

да ће постојати будући опорезиви добици на терет којих се одложена пореска средства 

могу искористити. 

 

Текући и одложени порези признају се као приходи и расходи и укључени су у нето 

добитак периода. 

 

 

4.18. Зарада по акцији 

 

Друштво израчунава и обелодањује основну зараду по акцији. Основна зарада по акцији 

обрачунава се дељењем нето добити која припада акционарима, имаоцима обичних акција 

Друштва, пондерисаним просечним бројем издатих обичних акција у току периода. 

 

 

4.19. Расподела дивиденди 

 

Дистрибуција дивиденди акционарима Друштва се у финансијским извештајима Друштва 

признаје као обавеза у периоду у којем су акционари Друштва одобрили дивиденде. 

 

Ако су дивиденде објављене после датума биланса стања, али пре него што су 

финансијски извештаји одобрени за објављивање, ове дивиденде се не признају као 

обавеза на датум биланса стања, јер не испуњавају критеријум садашње обавезе према 

МРС 37 „Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална имовина“. Такве дивиденде 

се обелодањују у напоменама уз финансијске извештаје, у складу са МРС 1 „Презентација 

финансијских извештаја“. 

 

 

4.20. Обелодањивање односа са повезаним лицима 



 

 

 

За сврхе ових финансијских извештаја, правна лица се третирају као повезана уколико 

једно правно лице има могућност контролисања другог правног лица или врши значајан 

утицај на финансијске и пословне одлуке другог лица, што је дефинисано у МРС 24 

„Обелодањивање односа са повезаним лицима“. 

 

Односи између Друштва и његових повезаних правних лица регулисани су на уговорној 

основи и по тржишним условима. Стања потраживања и обавеза на дан биланса стања, као 

и трансакције у току извештајних периода настале са повезаним правним лицима посебно 

се обелодањују у напоменама уз финансијске извештаје. 

 

 

 

5 ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА  

 

Састављање финансијских извештаја у складу примењеним оквиром за извештавање 

захтева од руководства коришћење најбољих могућих процена и разумних претпоставки, 

које имају ефекта на презентиране вредности средстава и обавеза, као и прихода и расхода 

у току извештајног периода. Ове процене и претпоставке су засноване на претходном 

искуству, као и различитим информацијама расположивим на дан састављања 

финансијских извештаја, а које делују реално и разумно у датим околностима. На бази 

ових информација се формира претпоставка о вредности средстава и обавеза, коју није 

могуће непосредно потврдити на бази других информација. Стварна вредност средстава и 

обавеза може да одступа од вредности која је процењена на овај начин. 

 

Процене, као и претпоставке на основу којих су процене извршене, су предмет редовних 

провера. Ревидиране рачуноводствене процене се приказују за период у којем су 

ревидиране, у случају да процена има утицај само на дати период, или за период у којем 

су ревидиране и за будуће периоде, у случају да ревидирање утиче на текући и на будуће 

периоде. 

 

Информације о областима код којих је степен процене највећи и које могу имати 

најзначајнији ефекат на износе признате у финансијским извештајима Друштва, дате су у 

даљем тексту. 

 

 

6.1.  Користан век трајања некретнина, постројења и опреме и стопе амортизације 

 

Одређивање корисног века трајања некретнина, постројења и опреме се заснива на 

претходном искуству са сличним средствима, као и на антиципираном техничком развоју 

и променама на које утиче велики број економских или индустријских фактора. 

Адекватност одређеног корисног века трајања се преиспитује на годишњем нивоу или 

када год постоји индикација да је дошло до значајне промене фактора који су 

представљали основ за одређивање корисног века трајања 

 

6.2. Обезвређење вредност нефинансијске имовине 



 

 

 

На дан биланса стања, руководство Друштва анализира вредности по којима су приказане 

некретнине, постројења и опрема Друштва. Уколико постоји индикација да је неко 

средство обезвређено, надокнадив износ те имовине се процењује како би се утврдио 

износ обезвређења. Уколико је надокнадиви износ неког средства процењен као нижи од 

вредности по којој је то средство приказано, постојећа вредност тог средства се умањује 

до висине надокнадиве вредности. 

 

6.3. Обезвређење потраживања од купаца и осталих потраживања  

 

Друштво обрачунава обезвређење сумњивих потраживања на основу процењених 

губитака који настају, јер купци нису у могућности да изврше тражена плаћања. У 

процени одговарајућег износа губитка од обезвређивања за сумњива потраживања, 

Друштво се ослања на старост потраживања, раније искуство са отписом, бонитет купаца 

и промене у условима плаћања. Ово захтева процене везане за будуће понашање купаца и 

тиме изазване будуће наплате у готовини. Стварни ниво потраживања која су наплаћена 

може да се разликује од процењених нивоа наплате, што може позитивно или негативно 

да се одрази на резултате пословања.  

 

 

6.4. Одложена пореска средства 

 

Одложена пореска средства призната су по основу резервисања за отпремнине запослених 

и разлике у стопама амортизације за рачуноводствене и пореске сврхе. Значајна процена 

одложених средстава од стране руководства Друштва је неопходна да би се утврдио износ 

одложених пореских средстава које се могу признати, на основу периода и висине 

будућих опорезивих добитака и стратегије планирања пореске стратегије.   

 

 

6.5. Фер вредност 

 

Пословна политика Друштва је да обелодани информације о фер вредности активе и 

пасиве за коју постоје званичне тржишне информације и када се фер вредност значајно 

разликује од књиговодствене вредности. У Републици Србији не постоји довољно 

тржишног искуства, као ни стабилности и ликвидности код куповине и продаје 

потраживања и остале финансијске активе и пасиве пошто званичне тржишне 

информације нису у сваком тренутку расположиве. И поред наведеног, ова проблематика 

у Друштву није занемарена, већ руководство врши континуиране процене, уважавајући 

ризике, и када се процени да је надокнадива (фер или употребна) вредност средстава у 

пословним књигама Друштва прецењена, врши се исправка вредности. 

 

 

6.6. Накнаде запосленима након прекида радног односа и друге накнаде предвиђене 

законом и интерним актима 

 



 

 

Трошкови утврђених накнада запосленима након прекида радног односа, односно одласка 

у пензију након испуњених законских услова утврђују се применом актуарске процене. 

Актуарска процена укључује процену дисконтне стопе, будућих кретања зарада, стопе 

морталитета и будућих повећања накнаде по одласку у пензију. Због дугорочне природе 

ових планова, значајне неизвесности утичу на исход процене. 

 

 

 

 

6 УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА 

Друштво је у свом редовном пословању у различитом обиму изложено одређеним 

финансијским ризицима и то: 

 

- кредитни ризик, 

- тржишни ризик (који обухвата ризик од промене курса страних валута, ризик од промене 

каматних стопа и ризик од промене цена) и 

- ризик ликвидности. 

 

Управљање ризицима у Друштву је усмерено на минимизирање потенцијалних 

негативних утицаја на финансијско стање и пословање Друштву у ситуацији 

непредвидивости финансијских тржишта.  

 

 

6.1. Кредитни ризик 

Кредитни ризик је ризик да ће једна страна у финансијском инструменту, неиспуњењем 

своје обавезе, проузроковати финансијски губитак друге стране. 

 

Кредитни ризик настаје код готовине и готовинских еквивалената, депозита у банкама и 

финансијским институцијама, потраживања од правних и физичких лица и преузетих 

обавеза.  

 

Потраживања од купаца  

 

 

Максимална изложеност Друштва по основу кредитног ризика за потраживања од купаца 

по географским регионима дата је у следећој табели: 

 

У хиљадама РСД 2016.  2015. 

Купци у земљи 13.749  13.277 

Купци у иностранству 0               0 

Укупно 13.749  13.277 

 

Исправка вредности потраживања од купаца        
Старосна структура потраживања од купаца дата је у наредној табели: 

 



 

 

  

Бруто 

 Исправка 

вредности 

  

Бруто 

 Исправка 

вредност

и 

У хиљадама РСД 2016.  2016.  2015.  2015. 

Недоспела потраживања 15    14   

Доцња од 0 до 30 дана 4.774  0  4.627  0 

Доцња од 31 до 60 дана 884  0  1.291  0 

Доцња од 61 до 90 дана 304  191  448  189 

Доцња од 91 до 120 дана 208  152  199  185 

Доцња преко 120 дана 7.564  7.481  6.698  6.655 

Укупно 13.749  7.824  13.277  7.029 

 

 

Потраживања од купаца  по доспелости: 

  

  

Бруто 

 Исправка 

вредности 

  

Бруто 

 Исправка 

вредност

и 

У хиљадама РСД 2016.  2016.  2015.  2015. 

Недоспела потраживања 15  0  14  0 

Доспела исправљена 

потраживања 

8.061  

7.824 

         

7.331 

 

7.029 

Доспела неисправљена 

потраживања 

5.673  

0 

 5.932  

0 

Укупно 13.749  7.824  13.277  7.029 

 

Недоспела потраживања од купаца 

 

Недоспела потраживања исказана на дан 31. децембра 2016. године у износу од 15 хиљада 

динара (31. децембар 2015. године: 14 хиљада динара) највећим делом се односе на 

потраживања од купаца по основу услуге заступничке провизије према Ј.П.“ Пошта“ 

Србије. Ова потраживања доспевају углавном у року од 15 дана након датума фактуре. 

 

Доспела исправљена потраживања од купаца 

 

Доспела краткорочна потраживања којима је на дан биланса стања протекао рок од 60 и 

више дана, исправљају се у износу који процени Директор Друштва, а на основу реалног 

ризика наплате сваког појединачног потраживања 

 

Доспела неисправљена потраживања од купаца 

 

Доспела неисправљена потраживања на дан 31.12.2016. су старосне структуре до 60 дана 

од датума биланса. 

 

Обавезе према добављачима 

 



 

 

Обавезе према добављачима на дан 31. децембар 2016. године исказане су у износу од 

2.387 хиљада динара (31. децембра 2015. Године 2.203 хиљада динара). Добављачи не 

зарачунавају затезну камату на доспеле обавезе, при чему Друштво доспеле обавезе према 

добављачима, сагласно политици управљања финансијским ризицима, измирује у 

уговореном року.  

 

 

6.2. Тржишни ризик 

Ризик да ће фер вредност или будући токови готовине финансијског инструмента 

флуктуирати услед промена тржишних цена. Тржишни ризик се састоји од три врсте 

ризика:  

 

- валутног ризика, 

- ризика каматне стопе и  

- других ризика од промене цене. 

 

 

6.2.1. Ризик од промене курса страних валута 

 

Валутни ризик је ризик од флуктуирања фер вредности или будућих токова готовине 

финансијског инструмента услед промене девизног курса. 

 

Валутни ризик (или ризик од курсних промена) се јавља код финансијских инструмената 

који су означени у страној валути, то јест у валути која није функционална валута у којој 

су они одмерени.  

 

 

6.2.2. Ризик од промене каматних стопа 

 

Ризик од промене каматних стопа је ризик да ће фер вредност или будући токови готовине 

финансијског инструмента флуктуирати услед промена тржишних каматних стопа. 

 

Ризик од каматне стопе се јавља код каматоносних финансијских инструмената признатих 

у билансу стања (на пример, кредити и потраживања и емитовани дужнички инструменти) 

и код неких финансијских инструмената који нису признати у билансу стања (на пример, 

неким обавезама по кредитима). 

 

 

6.2.3. Ризик од промене цена 

 

Ризик од промене цена је ризик да ће фер вредност или будући токови готовине 

финансијског инструмента флуктуирати због промена тржишних цена (које нису оне које 

настају од ризика каматне стопе или валутног ризика), било да су те промене 

проузроковане факторима специфичним за појединачни финансијски инструмент или 

његовог емитента, или да фактори утичу на све сличне финансијске инструменте којима се 

тргује на тржишту 



 

 

 

Ризик од промене цена се јавља код финансијских инструмената због промена, на пример, 

цена робе или цена капитала. 

 

 

6.3. Ризик ликвидности 

Ризик ликвидности је ризик да ће Друштво имати потешкоћа у измирењу обавеза 

повезаних са финансијским обавезама. 

 

 

 

 

7 ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И НАКНАДНО 

УТВРЂЕНЕ ГРЕШКЕ 

Исправка накнадно установљених материјално значајних грешака, тј. у износу већем од 

5% пословних прихода из претходне године врши се преко рачуна нераспоређене добити 

из ранијих година, односно нераспоређеног губитка ранијих година на начин дефинисан 

Међународним рачуноводственим стандардом - МРС 8 Рачуноводствене политике, 

промене рачуноводствених процена и грешке.  

Накнадно установљене грешке које су испод прага значајности, исправљају се на терет 

расхода, односно у корист прихода текућег периода у коме су идентификоване.  

 

 

8. КОРЕКЦИЈЕ ПОЧЕТНОГ СТАЊА 

Друштво нема корекција почетног стања за извештајну 2016. Годину.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. БИЛАНС УСПЕХА 

 

9.1   ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ 

 

 2016.  2015. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Домаће тржиште    

Приходи од продаје робе матичним и зависним правним    



 

 

лицима   

Приходи од продаје робе осталим повезаним правним 

лицима 

3  107 

Приходи од продаје робе     

Свега 3  107 

Инострано тржиште    

Приходи од продаје робе матичним и зависним правним 

лицима   

   

Приходи од продаје робе осталим повезаним правним 

лицима 

   

Приходи од продаје робе     

Свега    

Укупно 3  107 

 

 

9.2. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

 

 

 2016.  2015. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Домаће тржиште    

Приходи од продаје производа и услуга матичним и 

зависним правним лицима 

   

Приходи од продаје производа и услуга осталим 

повезаним правним лицима 

   

Приходи од продаје производа и услуга  122  97 

Свега 122  97 

Инострано тржиште    

Приходи од продаје производа и услуга матичним и 

зависним правним лицима 

   

Приходи од продаје производа и услуга осталим 

повезаним правним лицима 

   

Приходи од продаје производа и услуга     

Свега    

Укупно 122  97 

 

 

 

9.3. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 

 

Друштво нема прихода од премија, субвенција, дотација и сл. 

 

 

9.4.      ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 

 



 

 

 2016.  2015. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Приходи од закупнина 171.121  157.340 

Приходи од чланарина    

Приходи од тантијема и лиценцних накнада    

Остали пословни приходи    

Укупно 171.121  157.340 

 

 

9.5.        НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 

 

 2016.  2015. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Набавна вредност продате робе на велико 23  92 

Набавна вредност продате робе на мало    

Набавна вредност некретнина прибављених ради продаје    

Укупно 23  92 

 

 

 

9.6. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 

 

 2016.  2015. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Приходи од активирања или потрошње робе за сопствене 

потребе 

   

Приходи од активирања или потрошње производа и 

услуга за сопствене потребе 

1.332   

Укупно 1.332   

 

 

 

9.7. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 

 

 2016.  2015. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкови материјала за израду 641   

Трошкови осталог материјала (режијског) 4161  3.308 

Трошкови резервних делова    

Трошкови једнократног отписа алата и инвентара 670  1.026 

Укупно 5.472  4.334 

 

 

 

 



 

 

9.8.ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 

 

 2016.  2015. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкови горива и енергије 4.584  4.291 

Укупно 4.584  4.291 

 

 

 

9.9.ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 

 

 2016.  2015. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкови  зарада и  накнада зарада  73.499  73.422 

Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада 

на терет послодавца 

13.121  13.142 

Трошкови накнада по уговору о делу 0  0 

Трошкови накнада по ауторским уговорима 0  0 

Трошкови накнада по уговору о привременим и 

повременим пословима 

937  0 

Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих 

уговора 

0  0 

Трошкови накнада директору, односно члановима органа 

управљања и надзора 

3.074  3.180 

Остали лични расходи и накнаде 7.177  5.066 

Укупно 97.808  94.810 

 

 

 

9.10. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА  

 

 2016.  2015. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкови услуга на изради учинака    

Трошкови транспортних услуга 1.044  1.106 

Трошкови услуга одржавања 3.747  5.031 

Трошкови закупнина    

Трошкови сајмова 354   

Трошкови рекламе и пропаганде 2.249  1.615 

Трошкови истраживања 210   

Трошкови развоја који се не капитализују    

Трошкови осталих услуга 5.960  5.884 

Укупно 13.564  13.636 

 

 



 

 

 

 

 

 

9.11. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 

 

 2016.  2015. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкови амортизације 9.244  6.983 

 

 

 

9.12. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 

 

Трошкови дугорочних  резервисања односе се на: 

 

 2016.  2015. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкове резервисања за гарантни рок    

Резервисања за трошкове обнављања природних 

богатстава 

   

Резервисања за задржане кауције и депозите    

Резервисања за трошкове реструктурирања    

Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 279  325 

Остала резервисања    

Укупно 279  325 

 

 

 

9.13. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ  

 

 2016.  2015. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкови непроизводних услуга 5.447  4.301 

Трошкови репрезентације 1.341  529 

Трошкови премија осигурања 462  361 

Трошкови платног промета 335  375 

Трошкови чланарина 138  138 

Трошкови пореза 12.203  12.192 

Трошкови доприноса    

Остали нематеријални трошкови 608  678 

Свега 20.534  18.574 

Укупно 20.534  18.574 

 

 



 

 

 

9.14. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 

 

 2016.  2015. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Приходи од камата (од трећих лица) 351  1.479 

Укупно 351  1.479 

 

 

 

9.15. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 

 

 2016.  2015. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Расходи од камата (од трећих лица) 1  6 

Укупно 1  6 

 

 

 

9.16. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ 

ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 

 

 2016.  2015. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Негативне курсне разлике (према трећим лицима) 10  21 

Расходи по основу ефеката валутне клаузуле (према трећим 

лицима) 

   

Укупно 10  21 

 

 

 

 

9.17. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ 

ИМОВИНЕ  КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС 

УСПЕХА 

 

 2016.  2015. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Приходи од усклађивања вредности дугорочних 

финансијских пласмана и хартија од вредности 

расположивих за продају 

   

Приходи од усклађивања вредности потраживања и 

краткорочних финансијских пласмана 

769  1.173 

Укупно 769  1.173 

 

 



 

 

 

 

9.18.  РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ 

ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС 

УСПЕХА 

 

 2016.  2015. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Обезвређење дугорочних финансијских пласмана и других 

хартија од вредности расположивих за продају 

   

Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских 

пласмана 

1.564  1.657 

Укупно 1.564  1.657 

 

 

 

9.19.  ОСТАЛИ ПРИХОДИ  

 

 2016.  2015. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Остали приходи    

Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, 

постројења и опреме 

40  5.045 

Добици од продаје биолошких средстава 0  0 

Добици од продаје учешћа и хартија од вредности 0  0 

Добици од продаје материјала 0  0 

Вишкови 23  92 

Наплаћена отписана потраживања   21 

Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика 

који не испуњавају услове да се искажу у оквиру осталог 

свеобухватног резултата 

   

Приходи од смањења обавеза 1   

Приходи од укидања дугорочних и краткорочних 

резервисања 

   

Остали непоменути приходи 459  2.786 

Свега 523  7.944 

Приходи од усклађивања вредности имовине    

Приходи од усклађивања вредности биолошких средстава 0  0 

Приходи од усклађивања вредности нематеријалних 

улагања 

0  0 

Приходи од усклађивања вредности некретнина, 

постројења и опреме 

0  174 

Приходи од усклађивања вредности залиха 0  0 

Приходи од усклађивања вредности остале имовине 0  0 

Свега 0  174 



 

 

Укупно 523  8.118 

 

 

 

9.20.  ОСТАЛИ РАСХОДИ 

 

 

 2016.  2015. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Остали расходи    

Губици по основу расходовања и продаје нематеријалних 

улагања, некретнина, постројења и опреме 

101  947 

Губици по основу и расходовања и продаје биолошких 

средстава 

0  0 

Губици по основу продаје учешћа у капиталу и хартија од 

вредности 

0  0 

Губици од продаје материјала    

Мањкови    

Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, 

који не испуњавају услове да се искажу у оквиру осталог 

свеобухватног резултата 

   

Расходи по основу директних отписа потраживања 0  0 

Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе 0  0 

Остали непоменути расходи 1.520  2.212 

Свега 1.621  3.159 

Расходи  по основу обезвређења имовине     

Обезвређење биолошких средстава    

Обезвређење нематеријалних средстава    

Обезвређење некретнина, постројења и опреме    

Обезвређење залиха материјала и робе    

Обезвређење остале имовине    

Свега 0  0 

Укупно 1.621  3.159 

 

 

 

 

 

 

 

9.21.  ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 

 

 

 2016.  2015. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 



 

 

Финансијски резултат у билансу успеха (добитак/губитак 

пре опорезивања) 

18.595  20.426 

   Нето капитални добици (губици)    

   Усклађивање и корекције  расхода у пореском билансу 1.044  -668 

   Усклађивање и корекција прихода у пореском билансу 0  -4.715 

Опорезива добит/губитак 19.639  15.043 

   Умањење за износ губитка из ранијих година 0  0 

Капитални добитак 0  6.307 

   Умањење за износ капиталних губитака ранијих година 0  0 

Пореска основица 19.639  21.350 

   Умањење за приходе од дивиденди и удела у добити од 

резидентних обвезника 

0  0 

Умањена пореска основица (Образац ПБ) 0  0 

Обрачунати порез (15%) 2.946  3.202 

   Умањење обрачунатог пореза по основу пореских 

подстицаја и ослобађања 

0  0 

ПОРЕЗ НА ДОБИТАК (Образац ПДП) 2.946  3.202 

Одложени порески расход периода 0  0 

Одложени порески приход периода 158  159 

 

Обрачун пореза на добитак врши се по стопи од 15% у складу са пореским прописима.  

 

 

 

10. БИЛАНС СТАЊА 

 

10.1 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 

  

Улага

ња у 

развој 

Концес

ије, 

патенти

, 

лиценц

е и 

слична 

права 

Софт

вер и 

сличн

а 

права 

Гудв

ил 

Остала 

нематериј

ална 

улагања 

Нематериј

ална 

улагања у 

припреми 

Аванси за 

нематериј

алну 

имовину 

Укуп

но 

Набавна 

вредност 

                

Стање на 

почетку 

године 

2016 

  349 1,350         1,699 

Корекциј

а 

почетног 

              0 



 

 

стања 

Нове 

набавке 

    15         15 

Пренос са 

једног 

облика на 

други 

              0 

Процена               0 

Отуђивањ

е и 

расходова

ње 

              0 

Остало               0 

Стање на 

крају 

године 

2016 

0 349 1,365 0 0 0 0 1,714 

                

0 
                

Исправка 

вредност

и 

              0 

Стање на 

почетку 

године 

2016 

  160 67         227 

Корекциј

а 

почетног 

стања 

  0           0 

Амортиза

ција 2016. 

године 

  174 136         310 

Процена               0 

Отуђивањ

е и 

расходова

ње 

              0 



 

 

Обезвређ

ења 

              0 

Остало                0 

Стање на 

крају 

године 

2016 

0 334 203 0 0 0 0 537 

Неотписа

на 

вредност 

31.12.201

6. 0 14 1,162 0 0 0 0 

 

 

 

 

1,177 

Неотписа

на 

вредност 

31.12.201

5. 0 189 1,283 0 0 0 0 

 

 

 

 

1,472 

 

 

10.2 НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА  И  ОПРЕМА       

 

  

Земљишт

е 

Грађев

ински 

објекти 

Постр

ојења 

и 

опрема 

Инвест

иционе 

некрет

нине 

Остале 

некрет

нине, 

постро

јења и 

опрема 

Некрет

нине, 

построј

ења и 

опрема 

у 

припре

ми 

Улага

ња на 

туђи

м 

некре

тнина

ма, 

постр

ојењи

ма и 

опре

ми 

Ав

анс

и Укупно 

Набавна 

вредност 

                  

Стање на 

почетку 

године 

2016 

18,829 174,516 70,107     980     264,432 

Корекција 

почетног 

стања 

0               0 



 

 

Нове 

набавке 

  14,248 9,569 0 0 292 0   24,109 

Пренос са 

једног 

облика на 

други 

  0       0     0 

Процена 0               0 

Отуђивање 

и 

расходова

ње 

  0 -749     0     -749 

Остало                 0 

Стање на 

крају 

године 

2016 

18,829 188,764 78,927 0 0 1,272 0 0 287,792 

                  0 

                  0 

Исправка 

вредности 

                0 

Стање на 

почетку 

године 

2016 

  32,456 35,339           67,795 

Корекција 

почетног 

стања 

  0             0 

Амортизац

ија 2016. 

године 

  3,100 5,835 0         8,935 

Процена                 0 

Отуђивање 

и 

расходова

ње 

  0 -526           -526 

Обезвређе

ња 

                0 



 

 

Остало                  0 

Стање на 

крају 

године 

2016 

0 35,556 40,648 0 0 0 0 0 76,204 

Неотписан

а вредност 

31.12.2016. 18,829 153,208 38,279 0 0 1,272 0 0 

 

 

211,588 

 

 

 

10.3 ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА И ОБАВЕЗЕ 

 

Одложена пореска средства у износу од РСД 219 хиљада, обухватају износе пореза из 

добити који могу да се поврате у наредним периодима по основу резервисања за 

отпремнине прилоком одласка у пензију. Признају се у мери у којој је вероватно да ће 

будући опорезиви добитак бити остварен. 

 

Одложене пореске обавезе у износу од РСД 12.958 хиљада, обухватају износе пореза на 

добит који се плаћају у наредним периодима по основу опорезивих привремених разлика 

између рачуноводствене и пореске основице због различитих прописа обрачуна пореске и 

рачуноводствене амортизације. 

. 

Одложена пореска средства и обавезе по годинама: 

 

 2016.  2015. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Одложена пореска средства 219  177 

Одложене пореске обавезе 12.958  13.073 

Нето одложена пореска средства /(обавезе) 12.739  12.896 

    

 

10.4 ЗАЛИХЕ 

 

 2016.  2015. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Материјал 1.233  1.188 

Резервни делови     

Алат и ситан инвентар    

Недовршена производња    

Недовршене услуге    

Готови производи    

Роба 45   



 

 

Стална средства намењена продаји 90   

Плаћени аванси за залихе и услуге 510  1.094 

Укупно 1.878  2.282 

 

У 2016. години није било отписа и обезвређења залиха. 

 

 

10.5                 ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 

Потраживања по основу продаје односе се на потраживања од купаца: 

 2016.  2015. 

 РСД хиљада  РСД 

хиљада 

У земљи - матичних и зависних правних лица    

У иностранству  - матичних и зависних правних 

лица 

   

У земљи – осталих повезаних правних лица   4 

У иностранству – осталих повезаних правних лица    

У земљи    

У иностранству    

Остала потраживања по основу продаје  5.925  6.247 

Укупно 5.925  6.251 

 

Потраживања од купаца се усаглашавају у складу са правилником о рачуноводству и 

рачуноводственим политикама једном годишње са стањем на дан 31.10. Проценат 

усаглашености је приближно 95 %. 

У билансу су исказана као коригована за вредност исправки потраживања. 

 

 

10.6 ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 

Друга потраживања обухватају: 

 2016.  2015. 

 РСД 

хиљада 

 РСД 

хиљада 

Потраживања за камату и дивиденде    

Потраживања од запослених 3.168  3.021 

Потраживања од државних органа и организација    

Потраживања за више плаћен порез на добитак    

Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и 

доприноса 

3  3 

Потраживања за накнаде зарада које се рефундирају 373   

Потраживања по основу накнада штета    

Остала краткорочна потраживања 20  20 

Минус: Исправка вредности других потраживања    

Укупно 3.564  3.044 

 



 

 

 

10.7 КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 

 

Друштво нема краткорочних финансијских пласмана. 

 

 

 

10.8 ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И  ГОТОВИНА 

 

 2016.  2015. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

У динарима:    

Хартије од вредности – готовински еквиваленти    

Текући (пословни) рачуни 31.559  39.272 

Издвојена новчана средства и акредитиви    

Благајна 120  29 

Остала новчана средства    

Новчана средства чије је коришћење ограничено или 

вредност умањена 

   

Свега 31.679  39.301 

    

У страној валути:    

Девизни рачуни    

Девизни акредитиви    

Девизна благајна    

Остала новчана средства    

Новчана средства чије је коришћење ограничено или 

вредност умањена  

   

Свега    

Укупно 31.679  39.301 

 

 

10.9 ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ  

 

Порез на додату вредност односи се на: 

 2016.  2015. 

 РСД 

хиљада 

 РСД 

хиљада 

Порез на додату вредност у примљеним фактурама по 

општој стопи (осим плаћених аванса) 

99  103 

Порез на додату вредност у примљеним фактурама по 

посебној стопи (осим плаћених аванса) 

3  5 

Порез на додату вредност у датим авансима по општој стопи 0  0 

Порез на додату вредност у датим авансима по посебној 

стопи 

0  0 



 

 

Порез на додату вредност плаћен при увозу добара по 

општој стопи 

0  0 

Порез на додату вредност плаћен при увозу добара по 

посебној стопи 

0  0 

Порез на додату вредност обрачунат на услуге иностраних 

лица 

0  0 

Накнадно враћен порез на додату вредност купцима – 

страним држављанима 

0  0 

ПДВ надокнада исплаћена пољопривредницима 0  0 

Потраживања за више плаћен порез на додату вредност 0  0 

Укупно 102  108 

 

 

10.10 АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 

 

Активна временска разграничења чине: 

 2016.  2015. 

 РСД 

хиљада 

 РСД хиљада 

Унапред плаћени трошкови    

Потраживања за нефактурисани приход    

Разграничени трошкови по основу обавеза 410  200 

Остала активна временска разграничења    

Укупно 410  200 

 

 

10.11 ОСНОВНИ КАПИТАЛ 

 

Основни капитал обухвата следеће облике капитала: 

   2016.  2015. 

 %  РСД 

хиљада 

 РСД хиљада 

Акцијски капитал      

  - обичне акције   74.860  74.860 

  - преференцијалне акције      

Удели друштва са ограниченом одговорношћу      

Улози      

Државни и капитал      

Друштвени капитал      

Задружни удели      

Емисиона премија      

Остали основни капитал   3.266  3.266 

Укупно   78.126  78.126 

 

 



 

 

Акционари Друштва су: 

     2016.  2015. 

 Врста акција  %  РСД 

хиљада 

 РСД хиљада 

 

Обичне 

акције/Преференци

јалне акције  

      

Град Суботица обичне  70  52.402  52.402 

Мали акционари обичне  30  22.458  22.458 

        

        

        

Укупно     74.860  74.860 

        

Акцијски капитал чини 39400 обичних акција, књиговодствене вредности од 1900,00 

динара по акцији.  

 

Акцијски капитал - обичне акције обухватају оснивачке и у току пословања емитоване 

акције са правом управљања, правом на учешће у добити акционарског друштва и на део 

стечајне масе у складу са актом о оснивању, односно одлуком о емисији акција.  

 

Извршено је  усаглашавање са Централним регистром хартија од вредности. 

 

Извршено је извршено усаглашавање са Агенцијом за привредне регистре. 

 

 

10.12 РЕЗЕРВЕ 

 

Резерве обухватају следеће облике резерви: 

 2016.  2015. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Законске резерве 21.879  21.879 

Статутарне и друге резерве 38.550  29.859 

Укупно 60.429  51.738 

 

Законске резерве су обавезно формиране до 2004 године, тако што се сваке године из 

добитка уносило најмање 5% док резерве не достигну најмање 10% основног капитала 

 

Статутарне и друге резерве представљају резерве које се формирају у складу са општим 

актима Друштва. 

 

 

10.13 РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ 

РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, 

ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ 

 



 

 

 2016.  2015. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације 

нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме 

77.826  77.826 

 

 

 

10.14 НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ/ГУБИТАК 

 

 2016.  2015. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Нераспоређени добитак ранијих година 273  273 

Нераспоређени добитак текуће године 15.807  17.383 

Укупан добитак 16.080  17.656 

Губитак ранијих година    

Губитак текуће године    

Укупан губитак    

 

10.15 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 

 

Дугорочна резервисања се признају када: 

-  друштво има обавезу (правну или стварну) каја је настала као резултат прошлог 

догађаја; 

-  је вероватно да ће одлив ресурса који садржи економске користи бити потребан за 

измирење обавезе; и 

-  износ обавезе може поуздано да се измери. 

 

Дугорочна резервисања обухватају: 

 2016.  2015. 

 РСД 

хиљада 

 РСД 

хиљада 

Резервисања за трошкове у гарантном року    

Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава    

Резервисања за задржане кауције и депозите    

Резервисања за трошкове реструктурирања     

Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 

(отпремнине приликом одласка у пензију) 

1.458  1.179 

Резервисања за трошкове судских спорова    

Остала дугорочна резервисања    

Укупно 1.458  1.179 

 

10.16 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

 

Дугорочне обавезе обухватају: 



 

 

 2016.  2015. 

 РСД 

хиљада 

 РСД 

хиљада 

Обавезе које се могу конвертовати у капитал    

Обавезе према матичним и зависним правним лицима    

Обавезе према осталим повезаним правним лицима    

Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду 

дужем од годину дана 

   

Дугорочни кредити и зајмови у земљи    

Дугорочни кредити и зајмови у иностранству    

Обавезе по основу финансијског лизинга    

Остале дугорочне обавезе    

Укупно    

    

 

 

10.17 КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 

 

Краткорочне финансијске обавезе : 

Друштво нема краткорочних финансијских обавеза. 

 

 

 

10.18 ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 

 

 2016.  2015. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Примљени аванси 3.013  2.128 

 

 

10.19 ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 

 

Обавезе из пословања односе се на обавезе од добављача: 

 2016.  2015. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Матичних и зависних правних лица у земљи    

Матичних и зависних правних лица у 

иностранству 

   

Осталих повезаних правних лица у земљи 556  540 

Осталих повезаних правних лица у 

иностранству 

   

У земљи 1.831  1.663 

У иностранству    

Остале обавезе из пословања     

Укупно 2.387  2.203 



 

 

 

Обавезе из пословања се усаглашавају по примљеним изводима отворених ставки од 

добављача. Проценат усаглашености је 100%. 

 

 

 

 

10.20 ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ  

 

Обавезе из специфичних послова 2016.  2015. 

Обавезе према увознику 

РСД 

хиљада 

 РСД 

хиљада 

Обавезе по основу извоза за туђ рачун 0  0 

Обавезе по основу комисионе и консигнационе продаје 0  0 

Остале обавезе из специфичних послова 0  0 

Свега 0  0 

    

Обавезе за зараде и накнаде зарада (бруто)    

Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада 

зарада које се рефундирају 

0  226 

Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет 

запосленог 

  30 

Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет 

запосленог 

  63 

Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада 

на терет послодавца 

  57 

Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундирају   0 

Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на терет 

запосленог које се рефундирају 

  0 

Обавезе за порезе и доприносе  на накнаде зарада на терет 

послодавца које се рефундирају 

  0 

Свега   376 

    

Друге обавезе    

Обавезе по основу камата и трошкова финансирања 0  0 

Обавезе за дивиденде 70  66 

Обавезе за учешће у добитку    

Обавезе према запосленима   172 

Обавезе према директору, односно члановима органа 

управљања и надзора 130 

 

255 

Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима 180   

Обавезе за нето приход предузетника који аконтацију 

подиже у току године 

   

Обавезе за краткорочна резервисања    

Остале обавезе   106 



 

 

Свега 380  599 

Укупно 380  975 

 

 

 

 

 

10.21 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ  

 

Обавезе за порез на додату вредност обухватају: 

 2016.  2015. 

 РСД 

хиљада 

 РСД 

хиљада 

Обавезе за ПДВ по издатим фактурама по општој стопи 

(осим примљених аванса) 

2.862  2.547 

Обавезе за ПДВ по издатим фактурама по посебној стопи 

(осим примљених аванса) 

   

Обавеза за ПДВ по примљеним авансима по општој стопи    

Обавеза за ПДВ по примљеним авансима по посебној 

стопи 

   

Обавеза за ПДВ по основу сопствене потрошње по општој 

стопи 

  111 

Обавеза за ПДВ по основу сопствене потрошње по 

посебној стопи 

   

Обавеза за ПДВ по основу продаје за готовину    

Обавезе за ПДВ по основу разлике обрачунатог пореза на 

додату вредност и претходног пореза 

   

Укупно 2.862  2.658 

 

 

10.22 ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ  ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ 

ДАЖБИНЕ 

Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине обухватају: 

 2016.  2015. 

 РСД 

хиљада 

 РСД 

хиљада 

Обавезе за акцизе    

Обавезе за порез из резултата 876  1.902 

Обавезе за порезе, царине и друге дажбине из набавке или 

на терет трошкова 

13  26 

Обавезе за доприносе који терете трошкове    

Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине 134  19 

Укупно 1.023  1.947 

 

 



 

 

10.23 ВАНБИЛАНСНА АКТИВА И ПАСИВА 

 

Друштво је у ванбиланској активи и пасиви евидентирало примљене менице као  

Као гаранције за извршење уговорних обавеза у вредности 2.275 хиљада динара. 

 

 

 

11. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА 

 

Друштво је повезано са правним лицима на територији града преко заједничког оснивача 

Град Суботица: 

1. ЈКП Чистоћа и зеленило  Суботица 

-остварен   приход од продаје у износу од 3 хиљаде динара 

-остварен расход у износу од 5.654 хиљаде динара 

2. ЈКП Водовод и канализација Суботица 

-остварен расход у износу од 296 хиљада динара 

 

 

12. ДОГАЂАЈИ НАКОН БИЛАНСА СТАЊА 

 

Друштво је у складу са ставом 8 МРС 10 обухватило и корективне догађаје након 

дана биланса стања, то су догађаји настали у периоду од 01. 01 2017.године до 

15.02.2017. датума одобрења за обелодањивање, који се књиже у пословним 

књигама и признају у финансијским извештајима за 2016.годину. Промене се 

односе на наплату потраживања од купаца после дана биланса за које је на дан 

биланса извршена исправка вредности и реч је о суми од : 252.276,00 динара. 

 

 

 

13. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ 

 

Званични средњи курсеви НБС примењени за прерачун девизних позиција биланса стања 

у функционалну валуту су били следећи: 

    

 31.12.2016.  31.12.2015. 

ЕУР 123,4723  121,6261 

УСД    

ЦХФ    

ГБП    

 

 

14. СТАЛНОСТ ПОСЛОВАЊА 

 

Када припрема финансијске извештаје, руководство процењује способност друштва да 

настави да послује на неодређени временски период, сагласно са начелом сталности.  



otrH crjcM r$eumjtr F ipnnp.Hajy y cuaAy c! HoqdoM crd{oc cre AoK pyrcBoamo
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Kam je plaoroaorso yBepcHo, Hi ocfoBy ipdqeH! {oje je B6pdDq aa rcmje serjrc
HerueoHoqtr Koje cy y '6, a roabdjuM ,,, y!,oBHMi rcjn Mory F '&oBy 3HAqajry
oyr6y y ctroco6Hocr lpyurDa aa xach ca noooqbe y cHEAy
qrBeHBua ce o6erolabyjs.
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA  

 

Akcionarima "Tržnica" a.d., Subotica 

 

Izveštaj o finansijskim izveštajima 

 

Izvršili smo reviziju priloženih godišnjih finansijskih izveštaja "Tržnica"a.d., Subotica (dalje u tekstu i: 

Društvo), koji uključuju bilans stanja na dan 31. decembra 2016. godine, bilans uspeha, izveštaj o ostalom 

rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu završenu na taj dan, 

kao i napomene uz finansijske izveštaje koje uključuju pregled značajnih računovodstvenih politika i druge 

objašnjavajuće informacije. 

 

 

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje 

 

Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju ovih finansijskih izveštaja u skladu sa 

računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji, kao i za ustrojavanje neophodnih internih kontrola 

koje omogućuju pripremu finansijskih izveštaja koji ne sadrže greške, bilo namerne ili slučajne.  

 

 

Odgovornost revizora 

 

Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o ovim finansijskim izveštajima na osnovu svoje revizije. Reviziju 

smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da radimo u skladu sa 

etičkim zahtevima i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, 

uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze. 

 

Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i 

obelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Izbor postupaka je zasnovan na revizorskom 

prosuđivanju, uključujući procenu rizika materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, 

nastalim usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene rizika, revizor razmatra interne kontrole koje 

su relevantne za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izveštaja, u cilju osmišljavanja revizijskih postupaka 

koji su odgovarajući datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti internih kontrola 

pravnog lica. Revizija takođe, uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih politika i značajnih procena 

izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja. 

 

Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući da obezbede osnovu za naše revizorsko 

mišljenje. 

 

 

Mišljenje  

 

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji istinito i objektivno po svim materijalno značajnim pitanjima, 

prikazuju finansijsko stanje "Tržnica" a.d., Subotica na dan 31. decembra 2016. godine, kao i rezultate 

njegovog poslovanja i tokove gotovine za poslovnu godinu završenu na taj dan, u skladu sa 

računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji i računovodstvenim politikama obelodanjenim u 

napomenama uz finansijske izveštaje. 

 

 

 



 

 
 

 

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 

 

 

 

Akcionarima "Tržnica" a.d., Subotica - Nastavak 

 

 

Izveštaj o ostalim regulatornim zahtevima  

 

 

U skladu sa zahtevima koji proističu iz člana 30. Zakona o reviziji (Sl. glasnik RS br. 62/2013) i člana 11. 

Pravilnika o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izveštaja javnih društava (Sl. glasnik RS br. 

114/2013) izvršili smo proveru usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa godišnjim finansijskim 

izveštajima Društva. Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje godišnjeg izveštaja o poslovanju u 

skladu sa važećom zakonskom regulativom. Naša odgovornost je da sprovođenjem revizorskih postupaka u 

skladu sa međunarodnim standardom revizije 720 – Odgovornost revizora u vezi sa ostalim informacijama  

u dokumentima koji sadrže finansijske izveštaje  koji su bili predmet revizije, iznesemo svoj zaključak u vezi 

sa usklađenosti izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima Društva.   

 

Na bazi sprovedenih postupaka, nismo uočili materijalno značajne nekonzistentnosti, koje bi ukazivale  da 

godišnji izveštaj o poslovanju za 2016. godinu nije usklađen sa finansijskim izveštajima Društva za istu 

poslovnu godinu.  

 

 

U Beogradu, 28. februar 2017. godine 

 

 

 

 

„MOORE  STEPHENS   

Revizija i Računovodstvo“ d.o.o. Beograd 

  

 „MOORE  STEPHENS   

Revizija i Računovodstvo“ d.o.o. Beograd 

   

Branislav Jovičić  Bogoljub Aleksić 

Licencirani ovlašćeni revizor  Direktor 
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11000 Beograd
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PISMO O PREZENTACIJI FINANSIJSKIH IZVBST'AJA
(rzJAvA RUKOVODSTVA)

Ovu izjavu dajemo za potrebe revizije finansijskih izveltala A.D.TrZnica (dalje u tekstu: Driu5tvo)
za poslovnu godinu zavrsenu 31. decembra 2016. g6dine za svrhe iirai2vania miltienla
ovla5ienog revizora o finansijskih izvestajima Dru5tva, aLt skladu sa Medunarodnim stanad'Oima
revizije i vaZe6om zakonskom regulativom.

Svesni smo svoje odgovornosti da obezbedimo pouzclanost radunovodstvenih evidencija i
pripremu i fer prezentaciju finansijskih izveitaja u skladu sa radunovodstvenim propisima v4Zieim
u Republici Srbiji, kqo i za ustrojavanje neophodnih internih kontrola koje omogrerl, prifremu
finansijskih izvestajakoji ne sadrZe greske, bilo namerne ili sludaine.

7a potrebe revizije stavljamo vam na raspolaganje sve radunovodstvene evidencije, ,u nupool.noro
da su ove evidencije pravilan odraz poslovnih promena koje su se dogodile u ioku posmalranog
obradunskog perioda.

Sve ostale evidencije i odgovarajuie informacije koje mo[]u uticati na istinitost i objektivrlost ili
neophodna obtazloLenja uz godi5nji radun, ukljuduju6i zapisnike sa sastanaka poslovodnih drganai organa upravljanja i drugih relevantnih organa stavljamo vam na raspolaganje i nema laivih
informacija koje ne bi mogle biti dostupne.

ovim potvrdujemo' . u i uverenju, a nakon savetovanja sa dlugim
odgovornim rukovodiocima, sledeie dinienice:

l. Ne postoje druga sredstva, niti obaveze Dru5tva osim onih koji su prezentirhni u
linansij skim izvestaj ima.

.; ;ili!'i :i::1.!!1!j,,t,,, :,::. I,i.:irzii;:,: ir r.r r:;: 1,.:,;,,;; i.i11;1.1i;!il,;;, i,.:,i^,,t,t.,,t -".--,. tilij}t"g*,.,i,r:
+ :':'.'t::;-,;g!':r',r.r1,;r,,r.;.d.-r J!'i,*Ir/r/Jlil,; :.;!::Ji-!;;::,.t!iil.jt;l:r'!.]f,:..i;a.f:eit:efif,i.tA



2. Svi prihodi i rashodi, sredstva, izvori sredstava i obaveze su tadno obradunati, evidenti
u- poslovnim knjlqama i drugim evidencijama u odgovarajuiem obradunskom periodu
skladu sa zakonskim propisima, standardima i op5tim aktima koja reguli5u ova pitanja.

3. Finansijski izve5taji koje smo vam stavili na raspolaganje, kao i poslovne k
dokumentacija Dru5tva, ne sadrZe materijalno znadajiepropust. niti gre5ke.

4. Zna(ajne pretpostavke koje smo korist ili za radunovodstvene procene, ukljud
procene fer vrednosti, su po naSem mi5ljenju razwnne.

5. Transakcije i odnosi sa povezanim licima lu na odgovarajudi nadin iskazane i obelodanj
u skladu sa zahtevima Medunarodnih standarda finansijskog 

"izvestavanja.

6. Potraiivar4a su prema_na5em mi5ljenju naplativa, a za sva poftahivanja d:ijaje na1
sumljiva, sporna ili na drugi nadin neizvesna stvorili smo adekvatnu ispravku vrednosti.

7. Za sve stavke zastatelih i o5te6enih zahha,kao i zadruge sludajeve kada je vrednost zal
stvamo ili potencijalno umanjena, stvorili smo potrebnu rezewiciju(ispravka vrednosti)

8. Za sve druge poznate fizike kao i za druge sludajeve koji mogu u buduinosti rezulti
rashodima i odlivom sredstava Dru5tva, izvr5ili smo adekvatno r6zervisanie sredstava.

9. Imamo valjanu dokumentaciju o vlasni5tvu nad sredstvima kojima Drustvo raspolaZe i
drugi nad njima nema zakonito pravo (osim sredstava uzetih u finansijski lizing), niti
njihovog tereienja po osnovu hipoteka, zaloga i sl.

10. Nemamo saznanja o bilo kakvom krsenju zakonskih propisa, uputstva nadieZnih
institucija i op5tih akata, koji mogu rezultiratipla6anjein inaeajiittkazniili penala.

li.Nemamo saznanja u vezi kriminalne ladnje ili mogu6nosti postojanja iste, i nije r
poznato da je ijedan od na5ih rukovodioca ili zaposlenih, sa ovlaS6enjem da kontrolirvvcl Lrr zcrpuJrnrlul, trit uvlasugnJcm oa KonTroll
odobrava poslovne promene, umeSan u bilo kakve nezakonite ili neiegulame aktivn
koje bi mogle materijalno zna(ajno uticati na istinitost finansijskih izve5tija.

12'Prcma na5em sazraryu, protiv DruStva se ne vodi bilo kakav sudski postupak,
plenidba imovine, niti ima pregovora o zahtevima za nalcnadu Stete n"ji po nas m
re,zultirati znadajnim gubitkom. Smatramo da nemamo .nikakvih ni stvarnih nipotencijal
obavezaprema treiim licima zbog kojih mogu nastati neodekivani gubici.

13. Ne postoje namere rukovodstva, zakonska ogranidenja ili druge objektivne okolnosti
bi mogle dovesti do obustavljanjaposlovanja DruStvau doglednom vremenskom perio

14' Od datuma Bilansa tlTJ? na {an 31., d99embrc2016. godine do datuma sastavljanja
pisma u vezi sa sadrZajem finansijskih izve5taja za 2016. godinu, nisu se prome
okolnosti niti su nastali. dogadaji koji bi zahtevali ispravke nnansi.lst<itr izvestaja ili
obelo danj ivanj a namenj ena organima upravlj anj a ilf dru.gim kori snicima.

olm potvrdujemo da su svi podaci i informacije sadrZani u prJzentiranim pregledima, prilozi
informacijama, kao i datim objaSnjenjima u vezi sa odredenim pitanjima 

-za 
izradi

reviz4e, kao i sve drugg informacije, paZljivo pripremljene, da nisu-duor*irl"ne, niti zbunjuj
da surazmotrene i usvojene od rukovodstva.

Finansijski direktor

g
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Nezavisni član Moore Stephens International Limited   .   An independent member firm of Moore Stephens International Limited 

 

„TRŽNICA“ AD, SUBOTICA 

 

Direktoru Joka Branislavu 

Matije Gupca 59, 24000 Subotica 

 

 

 

U Beogradu, 28. februar 2017. godine 

 

 

Potvrda revizora javnom akcionarskom društvu 
 

 

Poštovani, 

 

U skladu sa članom 54. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 112/2015) i članom 11. 

Pravilnika o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izveštaja javnih društava (Sl. glasnik RS 

br. 114/2013), kao angažovani eksterni revizor finansijskih izveštaja za 2016. godinu, 

potvrđujemo sledeće: 

 

- Da su društvo za reviziju Moore Stephens Revizija i Računovodstvo d.o.o. Beograd, kao i 

svi njegovi zaposleni angažovani na poslovima revizije finansijskih izveštaja za 2016. 

godinu „Tržnica“ ad, Subotica u skladu sa zahtevima IFAK-ovog etičkog kodeksa za 

profesionalne računovođe i u skladu sa posebnim zahtevima Zakona o tržištu kapitala,   

Zakona o reviziji,  Zakona o privrednim društvima i drugom relevantnom zakonskom 

regulativom Republike Srbije; 

 

- Da društvo za reviziju Moore Stephens Revizija i Računovodstvo d.o.o. Beograd tokom 

prethodnog perioda, odnosno godine za koju se vrši revizija, nije pružalo bilo koje druge 

usluge „Tržnica“ ad, Subotica niti njemu povezanim licima; 

 

 

S poštovanjem,  

 

 

Bogoljub Aleksić  

 

Direktor 

Moore Stephens Revizija i Računovodstvo d.o.o. 
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Vl. KparropovHr,l Sur na H cr,rjcxr,l n-n a cM a Hrj
(0063+0064+0065+0066+0067) 0062 3.1 6B 3 021 3.502

230 Ll Aeo 239
1. Kparropovnul KpeAnril u nracN/raH!,1 -

MaTilltHa il 3aBilCHa npaBHa fiilqa 0063

231t1 Aeo 239
2. Kparxopovln KpeAilTt4 tr4 nflacMaHh -

ocTana noBe3aHa npaBHa nilL_{a
0064

232 vt aeo 239 3. KparrorolHr,l KpeAhrrl t/ 3ajMoBrl y 3ervlrbh 0065 10 6 3.1 68 3.021 3.502
233 v Aeo 239 4. Kparrorovnu KpeA!4r14 il 3ajMoBl4 y 14HocrpaHcrBy 0066

234,235,238
il Aeo 239

5. Ocra fl h Kp arKopoLl H t4 Sr,l na ncujcxr,r nn acMaHil 0067

24 V I I. TOTO B 14 H C Kt/ E KB 14 BAII EHT IA T4 I-OTO B I/ HA 0068 10.8 31.679 39.301 45 431

?_7 vill. noPE3 HA !OAATy BPEIHOCT 0069 10 9 102 108 100

28 ocilM 288 IX. AKTI4BHA BPEMEHCKA PA3TPAHt4I.I EI-bA 0070 10.10 410 200
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1 2 3 A 5 6 7

fl. yKynHA AKTI4BA = |-IOCJIOBHA 14MOBl4HHA
(0001 +0002+0042+0043) oo7 I 256.323 249.332 235 226

88
.Ii, 

BAH 5I4I!q HCHA A KTHBA 0072 10.23 2.275

NACilBA

A, KANhTAJI
(0402+ 0 4 1 1 -0 4 1 2+041 3+ 04 1 4 + 0 41 5-04 1 6+ 04 1 7 +

0420-0421) >= 9 = (007'1 -0424-0441 -0442)
0401 232.461 225 346 214 178

30
I. OCHOBHI4 KANilTAII

(0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+04 1 0) 0402 78.126 78.126 42.666

300 1. Arqurjcxn Kannran 0403 10.1 1 74.860 74.860 39.400
301 2. Y1enn gpyuiraBa ca orpaHilveHorvr o4roeopnou.rhy 0404
302 3. Yrosh 0405
303 4. lpxaenr Kanhrafi 0406
304 5. ffpyurrsenn Kanhrarl o407
305 6. 3a4pyNnu y4enra 0408
306 7 . Er,t'nctr'ou a npe vuja 0409

309 B. Ocrann ocHoBH14 KanilTan 041 0 10.11 3.266 3.266 3.266
JI II, YNfiCAHl/l A HEYNIAhEHI4 KANfiTAII 0411

047 tA 237 III, OTKYNJbEHE CONCTBEHE AKUI/JE 0412

32 IV. PE3EPBE 041 3 10 tz 60.429 51.738 51 410

330

v. pEBAnopr43ALliloHE pE3EpBE nO OCHOBy
P E BAJi O p 

t 4 3A U t4 J E H E MATE p t4JAIt H E r/ M O B t4 H E,
HEKPETH14HA, flOCTPOJEHTA r OnPEME

0414 10.13 77,826 77.826 77.826

33 ocil[4 330

vt. HEpEAflTl30BAHt4 A06t/Ut4 no ocHoBy xApTtlJA
o! BPEAHOCTTA LA ilpyft4x KoMnoHEHTTI
OCTAIIOT CB EOsYXBATHO T PE3yfl TATA
(norpaxna caflAa palyHa rpyne 33 ocrarvr 330)

041 5

33 ocl4M 330

Vll. HEPEAIII/3OBAHLI fy5tnlU:t/t nO OCHOBy XAPTTIJA
o! BPEAHOCTIA n EPyrt/1X KoMnOHEHI/
OCTANOT CBEOEYX BATHO T PE3YJITATA
G4yroBHa canAa paqyHa rpyne 33 ocr,rnr 330)

0416

34
VlIL HEPACnOPEbEHtI !OEt4TAK

(041 B+041 9) 0417 16.080 17.656 42.276

340 1. Hepacnopelenn 4o6urax pannjnx ro4rHa 0418 10.14 273 273 35.733
a) 4 2. Hepacnopelenu 4o6urax rexyhe ro4nne 041 I 10.14 '15.807 17 383 6.543

IX. YqEI"IIIE EE3 NPABA KOHTPOJIE o420
35 X. TyEI4TAK (0422 + 0423) (0422+0423) 0421

350 1. [y6urar panujux ro4una 0422

351 2. fy5max reryhe ro4 ulne 0423
5. flyropoqHA pE3EPBnCAbA 14 OEABE3E

(0425+0432) 0424 1.458 1.179 1.202

40
I, IYTOPOI]HA PE3EPB'1CAIbA

(0 426+0 427 +0 428+ 0 429 + 0 430+ 043 1 )
0425 1.458 1.179 1.061

400 1 , Peaepercarua rpoluKoBa y rapaHTHotvt poKy 0426

401
2. Peeepeucaua 3a rpot"lKoBe o6HaBJ"baba

npilpoAH[x ooratcraea 0427

403 3. Pesepeucarua sa rpouJKoBe pecrpyKTyilpalba 0428

404
4. Pesepeucaiua 3a HaKHaAe il ,4pyre 6eneSraqraje

3anocfleHilx 0429 10.15 1.458 179 1 061

405 5. Peaepnncaua 3a rpoulKoBe cyAcKt4x cnopoBa 0430

402 v1 409 6. Ocrana AyropoqHa pe3epBrrcaba o431

41
r. Ayr-oPoqHE o64BE3E

(0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440) 0432 141

410 1. O6aeese xoje ce ruory KoHeeproBarh y KanilTan 0433

411
2. O6aeaeee npeMa MarilqHilM u saBilcHt4M npaBHilM

rl14unMa o434

412 3. O6aeeae npeMa ocranuM noBesaHhM npaBHnM nhqnMa 0435

O
N
N
Oo
N

o
6
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413
4. O6aeese no eMutroBaHh xapruljaua oA BpeAHocl14

y nepiloAy AWeM oA roAytHy AaHa
0436

414 5. lyroropvnn KpeAhrt/l u sajvoaul y 3eM.rbil 0437

415 6. lyroropvnn KpeAilrr,l n sajvoeur y hHocrpahcrBy 0438

416 7. O6aeese no ocHoBy $r,rHaucrajxor nt/rgt|Hta 0439 4^4

419 B. Ocrane AyropollHe o6aeese 0440
498 B, OTNOXEHE NOPECKE OE,ABE3E 0441 1 0.3 12.739 12 896 13.057

42 Ao 49
(ocfi14 498)

T, KPATKOPOT{HE OSABE3E
(0443+0450+045 1 +0459+0460+046 1 +0462) 0442 9,665 9 911 6 789

42
KPATKOPOI]HE OI/ HAHC'1 JKE OSABE3E
(0 44 4+04 45+ 0446+ Q 4 47 a g 448+0449) 0443

420
KpaT(opoqHn KpeAhTh oA MaTUqHhX U 3aBrlCHr4X
npaBHhx Iluua o444

2. KparxopovHr,r KpeIilTyr oA ocrarilx noBe3aHhx npaBHytx o445
422 3. Kparropovnu KpeA[rn n sajvoen y 3eMJ]14 0446

4. Kparxopovnn KpeAhrt4 n sajvoen y ilHocrpaHcrBy 0447

427
5. O6aeese no ocHoBy craflHilx cpeAcraBa h cpeAcraBa

obycraBJ-beHor nocr oBa tua H a[Ie lteH ilx npo4 aj ra
o44B

42.4,4?_5,

42.6 v 4?-9
6. Ocrane KparKopoltHe $ranaHcrajcxe o6aeese 0449

430 il. npilMlbEHr4 ABAHC'I, [EnO3rlTt/ il KAyUilJE 0450 10 1B 3.013 2.128 1.525

43 ocilM 430
ilr. osABE3E t/13 nOCItOBAbA

(0452+0453+0 454+0455+0456+0457+0458) 0451 2.387 2.203 2.114

1. !o6aeruavur - MarilLtHa h 3aBr4cHa npaeHa fluqa
y 3eMrbil 0452

432 2. loOasruaur - Marh\tHa L4 3aBilcHa npaBHa nuqa
y 14HocTpaHcTBy 0453

3. flo6aeruavr,r - ocrafla noBe3aHa npaBHa nuLla
y 3eM.rbrl o454 10.19 556 540 545

434

435

4. lo6aeruaun - ocrafla noBe3aHa npaBHa nilqa
y 14HocTpaHcTBy 0455

5. lo6aeruaur y 3e[rJ-brl] 0456 10 19 1 831 1 663 1 569

436 6. [o6aeruavlr y ulHocrpaHcrBy o457

439 7. Ocrane oOaeege il3 nocfloBaH,a 0458

44,45 t4 46 IV. OCIAIIE KPATKOPOT-IHE 06A8E3E 0459 10 20 380 975 783

47 V, OSABE3E NO OCHOBY NOPE3A HA
IIOIATY BPEAHOCT 0460 10.21 2.862 2.658 2.254

4B
vt. O6ABE3E 34 OCTAflE nOpE3E, lonpilHOCE

il [PyrE AAXSI/HE 0461 10.22 1 023 1.947 113

49 och[r 498 VI I, NACil BHA BPEMEHC KA PA3I-PAHT]LIEIbA 0462

A. rySilTAK t43HA[ Bl4CHHE KAnHTAnA
(04 1 2+ 04 1 6+ 0 421 -0 420-0 4 1 7 -0 4 1 5' 041 4-0 4 1 3-
0411-0402) => Q = (0441+0424+0442-0071) => 0

0463

Ttr. YKY|-|HA nACilBA
(0424+0442+0441 +0401 -0463) >= 0 0464 256.323 249.332 235.226

B9 E. BAHEHIIACHA NACYIBA 0465 10.23 2.275

Suboticr

ftffi 3axoHcxu 3acrynHhK

:.'/il{l>AaHa _L1Y3!:7 - roA u He

f rli rtr)



y nephoAy oA 01.0'1.
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1 2 3 4 5 6

A. nPilXo.qfi fi pAcxo.qh t43 PEAoBHOT nOCnOBAfbA
60 Ao 65,

oc[M 62 !a 63
I. nocfloBHTl nPfixoflr/

(1 002+ 1 009+1 01 6 i 1 01 7) 1 001 171 246 157 544

60
II. NPilXOIN OA NPOAAJE POEE

(1003+1004+1 005+'l gg6a'1 997+1 008) 1002 3 107

600
1. flpuxo4tr o4 npo4aje po6e varuvnnm il 3aBucHuM npaBHnM nhullMa

na gouahev rpxl4Lltry
'l 003

601
2. llpuxoptrrt o4 npo4aje po6e varrvnnv n 3aBucH14rM npaBHrM niluhMa

Ha hHocrpaHoM rpxr4rury 1 004

602
3. flpr.txo4u og npo4aje po6e ocrannv noBe3aHilM npaBHrvt flr4l-{hMa

ua 4on,taheru rpxt4LUTy
'1 005 q1 3 107

603 4. [1pnxo4n o4 npo4aje po6e ocraluv noBe3aHhM npaoH[M nrlLll4rva
Ha hHocTpaHolir rpxr4ujry 1 006

604 5. flpuxo4rzr o4 npo4aje po6e na 4ouaheu rpxl4Lltry 1007

605 6. flpuxo4n o4 npo4aje po6e na ilHocrpaHoM rpxl/LUry 1 008

61
ilr. nPrxoAr/ o! tlpo[AJE npoil3BOAA 14 yOflyrA

('1 01 0+1 01 1 +1 01 2+1013+101 4+101 5) 1 009 122 97

6t0
1. flpr,rxogrrr o4 npo4aje roroBl4x npoil3BoAa u ycnyra MarL4qHrlM ul

3aB11cHr,4M npaBHhM nL4qhMa Ha AoMaheM Tpxt4turv 1010

61 '1
2.flpu,xogu o4 npo4aje ToroBl,4x npoyt3BoAa n ycflyta MarilqHhu yl

3aBL4CHnvt npaBHhM rrLlilMa Ha hHocTpaHoM Tpxl4LUTy 1 011

612_
3. fipnxo4tit o4 npo4aje roroBrix npou3goAa yr ycnyra ocralnM noBe3aHr4M

npaBHilM rrqLl[A a Ha AoMaheM Tpxr]Lxry 1012

613 4. l-lpuxo4n o4 npo4aje ToroBilx npor3BoAa h ycnyra ocranfiMr noBe3aHilM
npaBHrrM nnqhMa Ha t4HocTpaHoM Tpxl4LltTy 1013

614 5. flpnxo4u o4 npo4ajeroroBilx nporl3BoAa h ycnyra na 4ovahev rpxllnlrv 101 4 92 122 97

615
6. flpnxo4r o4 npo4aje roroBylx npor3BoAa n ycnym Ha L4HocrpaHon,l

Tpxr/ rljry 1015

o4
ilr, nPilxoAr/ o[ npEMr/JA, CySBEHUI/JA, IOTAqI/JA,

AOHAUT/JA il Cn. 1016

65 rv. APyrfl nocfioBHt4 nPilxolr4 1 017 9.4 171 121 157.340

PACXOII4 r43 pEAOBHOT nOCflOBATbA

50 Ao 55
62 ti 63

5. nocnoBHH PACXOAI4
( 1 0 1 9-1 020-1 0 2 1 + 1 022+ 1 023+ 1 O24+ 1 025+ 1 026+ 1 027 +
1 028+ 1 029) >= 0

1018 1 50.1 76 143 045

o
N
N
O
o
N

o
-g
f
F
()

U)I

50 I. HASABHA BPEIHOCT NPOIATE POSE 1019 95 23 92

62 lr. ftPr4xo,q oA AKTt4BilpAFbA yLttlHAKA t/ POSE 1020 9.6 1.332

630
llr. noBEhAl-bE BPEIHOCTI4 3A.nrXA HEtrOBpUtEHt4X t/

TOTOBI4X npOil3BOIA 7l HEAOBpTxEHT/X yCJtyTA 1021

631
v. cMAr-bEl-bE BpEAHOCTI/ 3AJlTtM HEllOBprXEHt4X r/

roToBrlx npo13Bo[A t/ HEAOBPTXEHTIX yCflyr-A 1022

51 ocrM 513 V. TPOLI]KO BI4 MATEPI/ JAIIA 1023 9.7 5.472 4.334
513 VI. TPOII]KOBI4 TOPI/BA 7I EHEPI'lJE 1024 9B 4.584 4 291

52
vil. TPOI]KOBLI3APAIA, HAKHAIA 3ApAllA t/

OCTA.III/ NIAqHN PACXOtrt/I 1025 99 9/ BOB 94.8 1 0

53 vr|| TPotUKoBil npoil3BotHt/x ycnyrA 1026 9.10 13.564 13.636

540 POUIKOBt/ A|VIOPTT/34r I r.4. I tr t7 q
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541 Ao 549 x. TPOr.llKoBt4 nyTopoqHilx pE3EpBt/CAt-bA 1028 9.12 279 325

55 XI, HEMATEPL4JAI]H14 TPOI]JI<OBt/ 1029 913 20.534 18.574
B. nocIlOBHt/ AOSLITAK (1001-'1 018) >= O 1 030 21.070 14 499
T. flOCflOBHI4 ryEhTAK (1018-1001) >= 0 1 031

66 [. oilHAHChJCKn nPilXOnl4
(1 033+1 038+1 039) 1 032 351 1.479

66 oct4M 662,
663 il 604

t. ailHAHCr4JCKil npilXOAt4 OA nOBE3AH'IX I[4UA tl OCTA,nr
Otl HAHCT/ JC K14 np fi XOI[/ (1 034+.j 03s+ 1 036+ 1 037) 1 033

660 1. OuHaHcnjcKil nphxoA14 oA MaruLtHl4x h 3aBrcHux npaBHnx nilua 1034
661 2. OhHaHcnjcK[ np[xoAr] oA ocranilx noBe3aHhx npaBHnx nnLla 1 035

005
I rpnxuAyr oA yqeuna y Aoot4TKy npilApyxeHilx npaBHilx nilqa
u 3aJeAHilqKt4X nOAyXBaTa 1 036

669 4. Ocrantt $rauancujcxra nphxoA14 1037
662 il. nPilxoELl o[ KAMATA (O! TpEtt4x Jl7ruA) 1 038 9.14 351 1.479

663 t4 664
III. NO3I/ITI/BHE KYPCHE PA3J]I4KE V NOSIATIABHIA EOEKTI/I

BAI|yTHE KItAy3yItE (npEMA TpEhL]M lttlunMA) 1 039

56 T5. o14 HA HCl4JCKtl PACXOfl 14

(1041+1046+1047) 1 040 11 27

56 ocnu 562,
563 il 564

I otlHAHCilJCKt/ PACXOAI/ 713 OAHOCA CA nOBE3AHilM
fll4PH[M nl4urlMA n ocTAJlt4 orlHAHC'IJCK?l PACXOIT4
(1 042+ 1 0 43+ 1 04 4 + I 94 51

1041

560 1. Qnnancujcxu pacxo,q[ !4s oAHoca ca N4arhqHrM n 3aBncHilM
npaBHhM lil4t_il4tvra 1042

561 2. (pu{aHcvticKt/. pacxoAlr ng oAHoca ca ocrarnM noBe3aHhM
npaB H !1 t\it n il Lll4 tvta 1 043

565 3. Pacxo4r,l o4 yveu:ha y ry6nrxy npnApyxeHilx npaBHnx nuLla
!r sajeAHUqKnX noAyxBaTa 1044

566 ,1 569 4. Ocranu $raNano,tjcrr,l paxo4t4
1 045

562 ll. PACXOAI4 KAMATA (nPEMA TpE]it/'tM Itt4UilMA) 1046 9.15 1 6

563 il 564
II, HETATLIBHE KYPCHE PA3JII,4KE IAHETATL{BHIA EOEKTI4

BAITyTHE KItAy3yJtE (nPEMA TpEhr4M nruilMA) 1047 916 10 14

E. AOSI4TAK 143 Or4HAHCt4pAt-bA (1032_1040) 1 048 340 1.452
x. ryEilTAK 143 Ol4HAHCt4pAt+A (1040_1032) 1049

083 ti 685 3. nPnxo.q]4 oA yCKnA]iHBAI-bA BPEflHOCTI4 OCTAnE hMOBI4HE
KOJA CE i4CKA3/JE nO OEp BPEAHOCTI4 KpO3 EilnAHC yCnexn 'l 050 L17 769 1.173

583 y 585 14. PACXOAI4 OA yCKnAbilBAt-bA BpEAHOCTI4 OCTAnE HMOBhHE
KOJA CE l4CKA3yJE nO OEp BPEAHOCTh KpO3 EInAHC yCnExA 1 051 918 1.564 1.657

67 il 68, ocfrM
683 14 685 J. OCTAnfi nPhxoAh 1052 9.19 523 B.1IB

57 il 58, ocl,tM
583 !a 585

K. OCTAnI PACXOE]4 '1053 9.20 1.621 3.1 59

n AoEMTAK 143 pETqOBHOT nOCI|OBAH)A npE onpE3t4BAt_bA
(1 030-1 031 + 1 048-1 049+1 050-1 051 +1 052-1 053) 1054 0 19.517 20.426

Ib. TEhTAK 143 PEflOBHOT flOCIOBAHTA npE OnpE3HBAt-bA
(1 03'1-1 030+1 049-1 048+1051-'1 050+1053-1052) 1 055 0

69-59
M. HETO EOEI4TAK flOCTIOBAH'A KOJE CE OEycTABrbA,

EOEKTT4 npoMEHA pAqyHoBOACTBEHI4X nonhTLrKA
H hcnpABt{A TPELUAKA U3 qAHnJVX nEpuo.qA

1 056

59-69
H. HETO ryEhTAK NOCNOBAFbA KOJE CE OSYGTAB'bA.

PACXOAt4 npOMEHA pAr{yHoBoAcTBEHHX nOnfi TilkAr UCNPABIfi TPEUIAKA I43 PAH14J14X NEPUOIIA
1057 922

r-b. fl o6t4TAK n pE On pE314 BAfbA (,t 054_1 055+ 1 956-1 9571 1 058 18.595 20.426
O. TEnTAK nPE OnPE3t4BAbA (10sS-1054+1057-1056) I 059

n. noPE3 HA EOET4TAK

721 r. noPEcKn PAcxO! nEPilOlA
1 060 9.21 2.946 3.202

Aeo 722 il. o[IoxEHt4 nopEcKr4 pAcxo[t/ nEpilolA 1 061

Aeo 722 | | l. OUIO)KEHT nOPECKLI n PilXo[ril nEpLlolA 1062 7.21 158 159
723 P. UCnfiAhEHA nilqHA nPilMAHTA nOCflOAABUA 1 063

c. HETO AOSL|TAK (1 058-1059-1060-.1 061+1062_1 063) 1 064 15 807 17 383
T. HETO ryEUTAK (1 059-1 058+1 060+1 061 "1 062+1 063) '1 065
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no3ilur/JA

r. HETO flOEI4TAK KOJh npunAnA MAtbt4HcKhM ynArAqHMA

il. HETO AOE]4TAK KOJn npunAAA BET1I,IHCKOM BnACHnKy

lll. HETO TEuTAK KOJil nPHIIAAA MAH'[4HCKI4M yflArAqnMA

lV. HETO TEhTAK KOJn nPhnAAA BET-II4HCKoM BnAcHt4Ky

V. 3APAflA nO AKqlilJl4
'1 . OcHoeHa 3apaAa no aKl14jil

2. Yuaruena (paseo4ruena) 3apaAa no arqnjn

3aroncxh sa

24.02.2017
!
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Hasile: A.D. TRZNICA SUBOTICA

Ce4nure Matije Gupca 50 , Subotica

I43BE1UTAJ O OGTANOM PE3YflTATY

y nepHoAy oA 01.01 Ao 31.12. 2016 . roAilHe

-YXVl A14Hapa

€
o

-O
c
o
I

aN
NaaN

6
f,
E
o

l-pyna
paqyHa,
paqyH

no3TlqrlJA AOn
Hano-
MEHA
6poj

14s

Texyha
roA !1Ha

Jroc

l-lperxo4 ua
foA il Ha

2 3 A 5 6

A: HETO PE3YflATAT I43 nOCnOB,Al-bA

t. HETO [O6[,4TAK (AOn 1 064) 2001 '1 5.807 17.383

il. HETO Ty6t/TAK (AOn 1065) 2002

E. OCTANh CBEOEYXBATHH .qOEfiTAK I4Til ryEilTAK
a) Graere roje uehe 6uru pexnacu$uxoeane y Ennancy ycnexa

y 6y4yhnu nephoAnMa

330

1 . llpoueHe peBanoph3a L{hje nevareprrrjanHe h MoBn He, HeKperHn Ha,
nocrpojerua fi onpeMe

a) noBena|-L,e peBan opfi3aqiloHr4x pe3epBrl 2003

6) crua|be*,e peBaropt/3aL{noHhx pe3epBil 2004

JJI

2. Axryapcxr 4oOrqn unrr' ry6r.u-1vt no ocHoBy nraHoBa AeSunlrcaunx
npI Malba

a) 4obnqu 2005

6) ry6uqr 2006

332

3. [o6rqn rr,nv ry6v4u no ocHoBy ynaraFba y BflacHuqKe hHcrpyMeHre
Ka n uTafl a

a) AoOnLlil 2007

6) ry6nqn 2008

333

4. p,o6raqn vnn ry6utqttt no ocHoBy yAena y ocrafloM caeo6yxearnov
4o6nrry unu ry5vrxy npilApyxeHilx ApyurraBa

a) 4obuqr 2009

6) rybnur 2010
6) Craexe xoje naxna4Ho naory 6uru 6uru pexnacr$r,rxoeane y

EunaNcy ycnexa y 6ygyhhv nepuo4rMa

1. ,4o6nqn ur'u ry6uqn' no ocHoBy npepavyHa Snnancurjcxr.tx
r3Beulrala il HocTpaHor nocltoBaHra

a) 4o6rqn 2011

6) rybuqn 2012

335

2. Eo6uqn ur'u ry6uqv o.q ilHcrpyMeHara 3a[nilTe Hero yrafalua
y rlHocTpaHo nocnoBaFbe

a) 4o6nqn 2013

6) ry6nqm 201 4

336

3. Ao6trt-{tr rt'r'tt ry6uqtrt no ocHoBy !4HcrpyMeHafa 3aLUTnre pn3[Ka
(xeqrHra) HoBLtaHor roKa

a) 4o6rqn 2015

6) ry6v4u 2016

337

4. Ao6vr\vt unttr ry1uqvt no ocHoBy xaprraja o4 epe4nocl,t
pacnoroxr4Bl4x sa npo4ajy

a) Ao6r,rr.1,r 2017

6) ry6nqn 2018

o
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[pyna
paqyHa,
paqyH

no3rlu14JA AOn
Hano-
MCHA
6poj

TisFtoc

Texyha
roAilHa

[1pe.rxo4 na
foa fi Ha

1 2 3 4 5 o

l. OCTAIIt/l SPyTO CBEOEyXBATHT/ IOEI4TAK
(2003+2005+2007+2009+20 1 1 +2013+201 5+2017) -
(200 4+ 2006+2008+20 1 0+20 1 2+20 I 4+201 6+20 1 8)) >= 0

2019

II. OCTAIITI EPYTO CBEOEYXBATHN I-Y6I4TAK
(200 4+ 20 06 + 200 8 + 2 0 1 0+2 0'1 2+ 20 1 4 + 20 I 6 + 20 1 B) -

(2003+2005+2 007 +2009+20 1 1 +20 1 3+20 1 5+20 17 ) > = 0
2020

III. NOPES HA OCTAAil CBEOSYXBATHfi NOSNTAK ilNil
TYEilTAK NEPilOTA 2021

IV. HETO OCTANfi CBEO6YXBATHI4 flO5t4TAK
Q019-2020-2021) >= 0 2022

V. HETO OCTAIII4 CBEOEYXBATH'I TYEI/ITAK
(2020-2019+2021) >= 0 2023

B, YKYNAH HETO CBEOSYXBATHH PE3YNATAT NEPhONA
I. YKYNAH HETO CBEOEYXBATHI4 trOE'.ITAK

(200 1 -2002+ 2022-2023) > = g 2024 '15.807 17.383

II. YKYTIAH HETO CBEOEYXBATHI/] TY6I/TAK
(20 02-20 0 1 + 2023 -202\ > = A 2025

T. yKynAH HETO CBOyEyXBATHh EOSI4TAK 14nH TEhTAK
(2027+20281 = AOn 2024 = 0 unu AOn 2025 > 0 2026

1 . flprnucan eeh ilHcrca [4 BracHu ul/ ttna Kan[Tafl a 2027

2. fiprnncan B.nacHiltlnMa xojra nervrajy KoHrpony 2028

v Subotici

24.02.2017
AaHa

f 
3axoucxr,r 3acrynHilK

I t alr-xu_

HSFormular @ 2002-2074 Handv soft



llonyn aea npaBHo lrrqe - npeA3erHuK

Marurvuu 6poj LIJr,lSpa Aera.rHocrt4 nil6
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_ _y:yT'subotica _ ___l

2016 . roAuHe

Ce4urune: Matije Gupca 50 , Subotica

y nephoAy oA

]43BEIIITAJ O TOKOBHMA TOTOB]4HE
0'l .01. n6 31 .12.

y xhrbaAaN4a AuHapa -

q
o

T]
c
I
sd
O
N
N
a
a
N

o
i9
f
E
o

d6

no3L4UTtJA AOn

-- 
v"

Texyha ro4uHa , foAhHa
,]

2 3 4

A. TO KO B 14 TOTO B 14 H E 143 NOCNO B H I4X,A KT14 BHOCT]4

L I-lpnruen roroBr/He h3 nocnoBHilx aKrylBHocli4 (1 lo 3) 3001 210 781 1 93.1 35

1. llpo4aja h npftilrbeHn aBaHch 3002 206.346 187.08'1

2. llpururuene Ka[irare us nocnoBHt4x aKThBHocrh 3003 351 1.479

3, Oclafiil npu-n11Bl4 143 peAoBHor nocroBaFba 3004 4.084 4.57 5

ll. O,qnrau roroBLlHe [3 nocroBHhx aKruBHocrr] ('1 no 5) 3005 187 177 174.283

1. ly'cnrare 4o6aeruavnua h Aaril aBaHcu 3006 42.459 41 .291

2.3apage, HaKHaAe 3apaAa t ocranv rhqHil pacxoArl 3007 99.825 95.266

3. flnahene rauale 3008 to

4. l1opee na 4o6urax 3009 3 972 1.310

5. O4rneu no ocHoBy ocralnx jaenurx npilxoAa 301 0 40.921 36 400

lll. Hero nphnuB roroBuHe h3 nocnoBHt4x arruexocrra (l - ll) 301 1 23 604 18,852

lV. Hero oAnr4B roroBuHe u3 nocnoBHux aKTr4BHocrra (ll - l) 3012

5. TOKOBI4 TOTOB]4HE I43 AKTI4BHOCTI4 14HBECTI4PAbA

l. flpnrnau foroBilHe [3 aKTnBHocrn r/HBecrilpatba (1 do 5) 301 3 240 7.469

1. I-lpo4aja axqrja u y4era (Hero npunureu) 3014
2 I rpoAaja HeMarephjanHnx ynaraFba,

onpeMe I ocTaJ]urx cpeAcTaBa
HeKpeTHilHa, nocTpojeFba,

301 5 240 7 469

3. Ocranr $nnaHcnjcxrrr nlacMaHrl (nero npr,tnua) 301 6

4. flpr,rvruene KaMare [3 aKTnBHocl4 t4HBecrilpatua 3017

5. fl pururueHe A[4BnAeHe 301 B

ll. Ocranur oAlt4Bl4 roroBl/He n3 aKruBHocl4 t4HBecrilparba (1 go 3) 301 I 22791 26 159

1 . KynonrHa an4tja vt ygena (uero o4nraer,t) 3020

2 KynoBnHa HenitarepnjalHurx
rzr 6vronou.rxtrx cpeAcraBa

ynara|ba, HeKpeTHL4 Ha, nOCTpoJetba, onpeMe
3021 22.791 26 159

3. Ocrann $rnaucujcru nnacMaHil (uero o4nraur) 3022

lll. Hero nphnhB roroBhHe H3 aKTHBHocrlr uxeecrr,rpan a (l - ll) 3023

lV. Hero oAflHB roroB'tHe r43 aKTHBHocTM hHBecrupaua (ll - l) 3024 22.551 18.690



ls:
E

rl O3t/Ut/l JA AOrl
14eroc

Teryha ro4 urna
peTXoA Ha

roAhHa

1 2 3 4

B, TOKOB[4 TOTOBHHE H3 AKTI/IBHOCT]4 OLIHAI"iCI4PA}bA

I. IphnhB roroBrir{e 113 aKTytBHocrt4 +ilHaHcr1paH,a (1 ao 5) 3025

1. YaehaFt,e ocFtoBHoT Kanhrana 3026

2. llyropovHn KpeAilrt4 (Hero npr,trrae) 3027

3. Kparropovnn KpeAnrul (uero npunrae) 3028

4. Ocrare AyroporrHe o6aBe3e 3029

5. Ocrane KparKopoqHe o6aBe3e 3030

ll. O4rreu roroBr/He u3 aKrhBHocli4 SuuaHcuparua (1 ao 6) 303 1 8 675 6.292

1. Orxyn concrBeHrx axqraja r,r y4ena 3032

2. lyfopovHil KpeArrrn (onnhe) 3033

3. Kparropovr-t r,r KpeAilrl4 (oAr ile) 3034

4. Ocrane oa6eeese 3035

5. Onuancnjcxu nursnnr 3036 143

6. [4cnnaheHe AnBilAeHAe 3037 8.675 6.149

lll. Hero npunuB [oroBHHe u3 aKrhBHocrlt $uHaucuparsa (l - ll) 3038

lV. Hero ognr4B roroBr4He t43 aKrhBHocrn $rHaHcnparua (ll - l) 3039 8 675 6.292

r. CBETA IPVnABIA TOTOB1/IHE (3001+3alg+39251 3040 211 .021 200.604

.q. cBETA OArI,VBV TOTOB14HE (3005+3019+3031) 3041 218.643 206.734

Tr. HETO nPfinUB TOTOBHHE (3040-3041) 3042

E. HETO O.qnilB TOTOBHHE (3041-3040) 3043 7.622 6,1 30

)(. TOTOB]4HA HA NOqETKY OEPAI]YHCKOT NEPHOEA 3044 39 301 45.431

3. NO3ilTLIBHE KYPCHE PA3'I14KE NO OCHOBY NPEPAqYHA TOTOBI/HE 3045

H. HETATilBHE KYPCHE PA3Jlt4KE NO OCHOBY NPEPAI.IYHA TOTOBL1HE 3046

J TOTOBT4HA HA KpAJy OSpAqyHCKOr nEpfio[A
(3042-3043+3044+3045-3046) 3047 31 679 39.301
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['eA.

6poj on14c AOII

vKyil aH

Kan uTar
?[(per 1 6
Kofl 3 Ao
Kor 15) -

?(peA 1 a
(on 3 Ao

ror 15)l >= Q

AOn

fyOldaR
il3HaA

Kan rlTata
?[(peA 1 a
Kofl 3 Ao
xor 15) -
?(peA 16
KOn 3 AO

Kor '15)l >= 0

1 16 17

1

floqerHo crarbe Ha AaH 01.01 . 2015

a) AyroBHr4 canAo paqyHa

6) *rp"*r, 
"a"A" 

pr"y* 214.178 4244

2.

lzlcpaera MarepiljanHo 3HaqajHilx rpeuaKa
L4 npoMeHa paqyHoBorqcTBeHrx nonnTuKa

a) ncpaBKe na 4yroenoj crpaHu paqyHa
4236 42456) ucpaexe Ha norpaxHoj crpaHn paqyyHa

3

Kopuroeano noqerHo cratse Ha AaH 01,0.1 . 2O1S

a) KopilroBaHu AyroBHil canAo paqyHa
(1a+2a-26)>=6

O*o-pr-ru"u*;;tp"""lr"""A"p*yt* ---
(16-2a+26)>=0

4237 214.178 4246

4

flpoveue y nperxoAHoj 2015 ro4t4Hl4

a) npoMer Ha AyfoBHoJ cTpaHn paqyHa _
6) npover na norpaNnoj crpaHil paqyHa

4238 4247

5.

Crarse na Kpajy nperxoAHe roAuHe 31.12. ZOIE

a) AyroBHr4 ca.nAo paqyHa (3a + 4s - 46) >= 6

6j;;Er*, 
"r"A" 

p*tnalao - +a * a6y '= 6
4239 225.346 4248

6.

y'lcpaexa uareplljanno 3HaqajHilx rpeuaKa
il npoMeHa paqyHoBoAcTBeHUX nO|t4rnKa

a) [cpaBKe Ha AyfoBHoJ crpaHil paqyHa
4240 42496) rcpaexe ria norpaNnoj crpaHil paLlyyHa

7.

Kopnroeano noverHo crarse rexyhe ror4hHe Ha

AaH 01.01 . 2016

a) xopnroeanu AyroBHl4 can4o paqyHa
(5a+6a-66)>=9

4241 225.346 2506) xoprroaann norpaxHrl carAo paLtyHa
(56-6a+66)>=0

8.

llpolene y reryhoj 2016 roAilHL4

a) npoMer Ha AyfoBHoJ crpaHh paqyHa
;
o) npoMeT Ha norpaxHoj cTpaHil paqyHa

242 4251

9.

Crarue na xpajyrexyhe rognne3l .12. 2016

a) AyroBHr4 canAo paqyHa (7a + Ba - 86) >= 6

O r";pr"r, "-A" prryr, (76 - ga + 86>= 6- 4243 232.461 4252
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1. ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ 

 

 

 

 

 Историјат Друштва 

 

У Историјском архиву Суботице постоји план уређења пијачног простора у Суботици из 

1791. године, који је један од најстаријих докумената такве врсте. План показује размештај 

закупљених тезги од стране трговаца, занатлија и произвођача, као и продаваца из 

околних места као што су Сегедин, Сомбор, Сента итд. 

 

У току другог светског рата, због уведене радне обавезе и продаје пољопривредних 

добара, на пијацама се продавало само оно што је расло у баштама. После ослобођења 

полако су се успостављали и нормализовали основни животни токови. То је био период 

централизоване привреде, када је и основано централно удружење тржних управа 

Југославије са центром у Београду, са циљем да оживи и усмери функционисање тржница 

у земљи. У Суботици, која је спадала у то време у другу категорију градова, са преко 

100.000 становника, основана је пијачна управа Суботице, чији је задатак био да 

непрекидно води бригу и непосредно управља пијацама, да их унапређује и одржава, 

односно наплаћује тржну накнаду за коришћење пијачних простора и зграда према 

Пуно пословно име АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УСЛУГЕ НА 
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одредбама тарифе и правилника о наплати тржне накнаде. Постоје документи по којима се 

виде тачни прописи по којима је морала да послује пијачна управа у Суботици. 

Пијачна управа Суботице је ликвидирана 31. децембра 1960. године. Нова установа је 

основана под називом УПРАВА ТРЖНИЦА У СУБОТИЦИ која почиње са радом 1. 

јануара 1961. године. 

 

У периоду од 1961. године до 1972. године управа Тржнице Суботице доживљава 

константан пораст у пословању, а средства наплаћена од пијачних услуга коришћена су за 

одржавање и изградњу нових пијачних простора. На седници одржаној средином маја 

1973. године донета је одлука о повезивању Тржнице са тржницама широм Југославије у 

циљу пословно – техничке сарадње, испитивања тржишта, снабдевања пијаца, 

маркетизацији промета, избора и набавке опреме, образовању кадрова и сарадње са 

тржницама у иностранству. 

 

Током 1974. године због промене пословања предузећа и установа у целој држави донет је 

споразум о удруживању у здружено предузеће за урбанизам и стамбено комуналну 

делатност у Суботици, скраћено ЗДРУЖЕНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ. 

 

Након иступања неколико предузећа из овог система, 1977. године потписује се споразум 

о удруживању у комуналну радну организацију Суботица КРОС. Тржница добија статус 

основне организације удруженог рада, а током наредних неколико година послује 

позитивно и битно доприноси у изградњи пијачних објеката и магацина. 

 

Током 1980. године, и следећих девет година, ООУР „Тржница“ ће имати статус сектора, 

односно радне јединице. Међутим, врло брзо се показало да ово припајање није 

најсрећније решење, и већ пред крај декаде преовладава мишљење о потреби 

осамостаљивања „Тржнице“. 

Стварањем Холдинга „Пешчара“, 1989. године „Тржница“ је постала деоничарско 

друштво, добила свој жиро рачун и своју имовину. Тада је добила и потпуну 

самосталност, која је 1991. године потврђена још једном статусном променом, када је 

„Тржница“ постала Акционарско друштво у којем Друштвено предузеће „Пешчара“ има 

25% капитала. 

 

Од тада „Тржница“ форсира интензиван развој пијачне делатности у Суботици. Тако је од 

1992. до 2000. године „Тржница“ у Суботичке пијаце уложила око 1,5 милиона немачких 

марака. Реализацијом ових инвестиција и сталним улагањима у квалитет рада на пијацама, 

„Тржница“ се сврстала међу три најуспешније пијачне управе у земљи, а начином 

пословања приближила се европским стандардима. 

 

У овом периоду „Тржница“ је сарађивала са око 3.000 произвођача воћа, поврћа, свежег 

меса и млечних производа, односно самосталних предузетника, који на једанаест пијаца, 

односно 2.240 тезги и у 300 локала успешно снабдевају град свим потребним животним 

намирницама и другом робом на мало. 

 

У овом периоду „Тржница“ је интезивно сарађивала и са одговарајућим службама 

Скупштине општине Суботица. Наиме, 1994. године СО Суботица је пијачну делатност 



 

 

прогласила комуналном и са „Тржницом” склопила вишегодишњи уговор. Од тада су 

сваке године СО Суботица и „Тржница“ усаглашавали планове развоја пијачне 

делатности, што је у нашим условима спецификум, али се као решење показало добрим. 

 

Од 1. јанура 2000. године услови пословања су се значајно променили. Наиме, тада је 

раскинут уговор са Скупштином општине Суботица, те је значајан део делатности 

 ( Млечна пијаца и Занатска пијаца на Тргу Октобарске револуције, пијаца „Зеленац“, 

Зелене пијаце у улици Мирка Боговића и Теслином насељу ) припао новоформираном 

градском Јавном комуналном предузећу „Суботичке пијаце“. 

 

„Тржница“ је у нови миленијум ушла са још једним инвестиционим циклусом – изграђена 

је још једна хала (надстрешница) са 288 тезги и асфалтиран паркинг простор унутар 

Тржног центра Мали Бајмок. Тако се од трговишта као зачетка пијачне делатности стигло 

до ТРЖНОГ ЦЕНТРА. 

 

 

2 ОСНОВ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРИКАЗИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ 

ИЗВЕШТАЈА 

 

2.1. Основе за састављање и презентацију финансијских извештаја 

 

Правна лица и предузетници у Републици Србији су у обавези да вођење пословних 

књига, признавање и процењивање имовине и обавеза, прихода и расхода, састављање, 

приказивање, достављање и обелодањивање финансијских извештаја врше у складу са 

Законом о рачуноводству (у даљем тексту "Закон", објављен у "Сл. гласник РС", бр. 

62/2013), као и у складу са осталом применљивом подзаконском регулативом. Друштво, 

као мало правно лице и јавно акционарско друштво чије су акције котирају на берзи, у 

обавези је да примењује Међународне стандарде финансијског извештавања (“МСФИ“), 

који у смислу наведеног закона, обухватају: Оквир за припремање и презентацију 

финансијских извештаја (“Оквир“), Међународне рачуноводствене стандарде (“МРС“), 

Међународне стандарде финансијског извештавања (“МСФИ“) и са њима повезана 

тумачења, издата од Комитета за тумачење међународних рачуноводствених стандарда 

(“ИФРИЦ“), накнадне измене тих стандарда и са њима повезана тумачења, одобрени од 

Одбора за међународне рачуноводствене стандарде (“Одбор“), чији је превод утврдило и 

објавило Министарство надлежно за послове финансија. 

 

Решењем Министарства од 13. марта 2014. године, које је објављено у Службеном 

гласнику РС бр. 35 од 27. марта 2014. године (у даљем тексту “Решење о утврђивању 

превода”) утврђени су и објављени преводи основних текстова МРС и МСФИ, 

Концептуалног оквира за финансијско извештавање (“Концептуални оквир“), усвојених од 

стране Одбора, као и повезаних ИФРИЦ тумачења. Наведени преводи објављени у 

Решењу о утврђивању превода не укључују основе за закључивање, илуструјуће примере, 

смернице, коментаре, супротна мишљења, разрађене примере, као и други допунски 

објашњавајући материјал који може да се усвоји у вези са стандардима, односно 

тумачењима, осим ако се изричито не наводи да је тај материјал саставни део стандарда, 

односно тумачења. На основу Решења о утврђивању превода Концептуални оквир, МРС, 



 

 

МСФИ, ИФРИЦ и са њима повезана тумачења која су преведена, у примени су од 

финансијских извештаја који се састављају на дан 31. децембра 2014. године.  

 

Измењени или издати МРС/МСФИ и ИФРИЦ тумачења која су била на снази за 

финансијске извештаје који су почињали 1. јануара 2014. године (и касније), као и 

накнадне измене или издати МРС/МСФИ и тумачења стандарда, нису преведени и 

објављени односно усвојени у Републици Србији, па стога нису ни примењени приликом 

састављања приложених финансијских извештаја (или: али су примењени приликом 

састављања приложених финансијских извештаја. Поред наведеног, поједина законска и 

подзаконска регулатива прописује рачуноводствене поступке, вредновања и 

обелодањивања која у појединим случајевима одступају од захтева МРС/МСФИ и ИФРИЦ 

тумачења. 

 

Сходно наведеном, а имајући у виду потенцијално материјалне ефекте које одступања 

рачуноводствених прописа Републике Србије од МСФИ и МРС могу имати на реалност и 

објективност финансијских извештаја Друштва, приложени финансијски извештаји се не 

могу у потпуности сматрати финансијским извештајима састављеним у сагласности са 

МСФИ и МРС. 

 

Објављени стандарди и тумачења који су ступили на снагу у претходним периодима и 

текућем периоду на основу Решења о утврђивању превода, обелодањени су у напомени 

2.2. Објављени стандарди и тумачења на снази у претходном и текућем периоду који још 

увек нису званично преведени и усвојени обелодањени су у напомени 2.3. Објављени 

стандарди и тумачења који још увек нису у примени, обелодањени су у напомени 2.4. 

 

Финансијски извештаји су састављени у складу са начелом историјског трошка, осим ако 

је другачије наведено у рачуноводственим политикама које су дате у даљем тексту. 

 

У складу са Законом, финансијски извештаји Друштва су исказани у хиљадама динара. 

Динар представља званичну извештајну валуту у Републици Србији.  

 

2.2. Објављени стандарди и тумачења који су ступили на снагу у претходним 

периодима и текућем периоду на основу Решења о утврђивању превода 

 

• Измене МСФИ 7 „Финансијски инструменти: Обелодањивања“ – Измене 

којима се побољшавају обелодањивања фер вредност и ризика ликвидности (ревидиран 

марта 2009. године, на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 

јануара 2009. године);  

 

• Измене МСФИ 1 „Прва примена Међународних стандарда финансијског 

извештавања“ – Додатни изузеци за лица која први пут примењују МСФИ. Измене се 

односе на средства у индустрији нафте и гаса и утврђивање да ли уговори садрже 

лизинг (ревидиран јула 2009. године, на снази за годишње периоде који почињу на дан 

или након 1. јануара 2010. године); 

 



 

 

• Измене различитих стандарда и тумачења резултат су Пројекта годишњег 

квалитативног побољшања МСФИ објављеног 16. априла 2009. године (МСФИ 5, 

МСФИ 8, МРС 1, МРС 7, МРС 17, МРС 36, МРС 39, ИФРИЦ 16) првенствено са 

намером отклањања неусаглашености и појашњења формулација у тексту (измене 

стандарда ступају на снагу за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 

јануара 2010. године, а измена ИФРИЦ на дан или након 1. јула 2009. године);  

 

• Измене МРС 38 „Нематеријална имовина“ (на снази за годишње периоде који 

почињу на дан или након 1. јула 2009. године); 

 

• Измене МСФИ 2 „Плаћања акцијама“: Измене као резултат Пројекта годишњег 

квалитативног побољшања МСФИ (ревидиран у априлу 2009. године, на снази за 

годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2009. године) и измене које се 

односе на трансакције плаћања акцијама групе засноване на готовини (ревидиран јуна 

2009. године, на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 

2010. године);  

 

• Измене ИФРИЦ 9 „Поновна процена уграђених деривата“ ступају на снагу за 

годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2009. године и МРС 39 

“Финансијски инструменти: Признавање и мерење” – Уграђени деривати (на снази за 

годишње периоде који почињу на дан или након 30. јуна 2009. године); 

 

• ИФРИЦ 18 „Преноси средстава од купаца“ (на снази за годишње периоде који 

почињу на дан или након 1. јула 2009. године); 

 

• „Свеобухватни оквир за финансијско извештавање 2010. године“ што 

представља измену „Оквира за припремање и приказивање финансијских извештаја“ 

(важи за пренос средстава са купаца примљених на дан или после септембра 2010. 

године); 

 

• Допуне МСФИ 1 „Прва примена Међународних стандарда финансијског 

извештавања“ – Ограничено изузеће од упоредних обелодањивања прописаних у оквиру 

МСФИ 7 код лица која први пут примењују МСФИ (на снази за годишње периоде који 

почињу на дан или након 1. јула 2010. године); 

 

• Допуне МРС 24 „Обелодањивања повезаних страна“ – Поједностављени 

захтеви за обелодањивањем код лица под (значајном) контролом или утицајем владе и 

појашњење дефиниције повезаног лица (на снази за годишње периоде који почињу на дан 

или након 1. јануара 2011. године); 

 

• Допуне МРС 32 „Финансијски инструменти: Презентација“ – Рачуноводствено 

обухватање пречег права на нове акције (на снази за годишње периоде који почињу на дан 

или након 1. фебруара 2010. године); 

 

• Допуне различитих стандарда и тумачења „Побољшања МСФИ (2010)“ 

резултат су Пројекта годишњег квалитативног побољшања МСФИ објављеног 6. маја 



 

 

2010. године (МСФИ 1, МСФИ 3, МСФИ 7, МРС 1, МРС 27, МРС 34, ИФРИЦ 13) 

првенствено са намером отклањања неслагања и појашњења формулација у тексту (већина 

допуна биће на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2011. 

године);  

 

• Допуне ИФРИЦ 14 „МРС 19 – Ограничење средтава дефинисаних примања, 

захтеви за минималним финансирањем и њихова интеракција“ Авансна уплата 

минималних средстава потребних за финансирање (на снази за годишње периоде који 

почињу на дан или након 1. јануара 2011. године);  

 

• ИФРИЦ 19 „Поништавање финансијских обавеза са инструментима капитала“ 

(на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2010. године); 

 

• Допуне МСФИ 1 „Прва примена Међународних стандарда финансијског 

извештавања“ – Велика хиперинфлација и уклањање фиксних датума за лица која први 

пут примењују МСФИ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 

2011. године); 

 

• Допуне МСФИ 7 „Финансијски инструменти: Обелодањивања“ – Пренос 

финансијских средстава (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 

јануара 2011. године); 

 

• Допуне МРС 12 „Порези на добитак“ – Одложени порез: повраћај средстава 

која су служила за обрачун пореза (на снази за годишње периоде који почињу на дан или 

након 1. јануара 2012. године); 

 

• МСФИ 10 „Консолидовани финансијски извештаји“ (на снази за годишње 

периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године); 

 

• МСФИ 11 „Заједнички аранжмани“ (на снази за годишње периоде који почињу 

на дан или након 1. јануара 2013. године); 

 

• МСФИ 12 „Обелодањивање о учешћима у другим правним лицима“ (на снази 

за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године); 

 

• Допуне МСФИ 10, МСФИ 11 и МСФИ 12 „Консолидовани финансијски 

извештаји, Заједнички аранжмани и Обелодањивања учешћа у другим правним лицима: 

Упутство о прелазној примени” (на снази за годишње периоде који почињу на дан или 

након 1. јануара 2013. године); 

 

• МРС 27 (ревидиран 2011. године) „Појединачни финансијски извештаји“ (на 

снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године); 

 

• МРС 28 (ревидиран 2011. године) „Улагања у придружена правна лица и 

заједничке инвестиције у придружене ентитете и заједничке подухвате“ (на снази за 

годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године); 



 

 

 

• МСФИ 13 „Мерење фер вредности“ (на снази за годишње периоде који почињу 

на дан или након 1. јануара 2013. године); 

 

• Допуне МСФИ 1 „Прва примена Међународних стандарда финансијског 

извештавања” – Државни кредити по каматној стопи нижој од тржишне (на снази за 

годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године); 

 

• Допуне МСФИ 7 „Финансијски инструменти: Обелодањивања“ – Нетирање 

финансијских средстава и финансијских обавеза (на снази за годишње периоде који 

почињу на дан или након 1. јануара 2013. године); 

 

• Допуне МРС 1 „Презентација финансијских извештаја“ – Презентација ставки 

осталог укупног резултата (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 

јула 2012. године). 

 

• Допуне МРС 19 „Накнаде запосленима” – Побољшања рачуноводственог 

обухватања накнада по престанку радног односа (на снази за годишње периоде који 

почињу на дан или након 1. јануара 2013. године); 

 

• Годишња побољшања за период од 2009. до 2011. године издата у мају 2012. 

године која се односе на различите пројекте побољшања МСФИ (МСФИ 1, МРС 1, МРС 

16, МРС 32, МРС 34) углавном на отклањању неконзистентности и појашњења 

формулација (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. 

године);  

 

• ИФРИЦ 20 „Трошкови уклањања откривке у производној фази површинског 

копа“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. 

године); 

 

 

 

2.3.  Објављени стандарди и тумачења на снази у претходном и текућем 

периоду који још увек нису званично преведени и усвојени 

 

На дан објављивања ових финансијских извештаја, доле наведени стандарди и измене 

стандарда су били издати од стране Одбора за међународне рачуноводствене стандарде, а 

следећа тумачења била су објављена од стране Комитета за тумачење међународног 

финансијског извештавања, али нису званично усвојена у Републици Србији: 

 

• Допуне МРС 32 „Финансијски инструменти: Презентација“ – Пребијање 

финансијских средстава и финансијских обавеза (на снази за годишње периоде који 

почињу на дан или након 1. јануара 2014. године); 

 

• Допуне МСФИ 10 „Консолидовани финансијски извештаји“, МСФИ 12 

„Обелодањивање о учешћима у другим ентитетима“ и МРС 27 „Појединачни 



 

 

финансијски извештаји“ – Изузеће зависних лица из консолидације према МСФИ 10 (на 

снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2014. године).  

 

• Допуне МРС 36 – „Умањење вредности имовине“ Обелодањивање 

надокнадивог износа за нефинансијску имовину (на снази за годишње периоде који 

почињу на дан или након 1. јануара 2014. године).  

 

• Допуне МРС 39 „Финансијски инструменти: Признавање и одмеравање“ – 

Обнављање деривата и наставак рачуноводства хеџинга (на снази за годишње периоде 

који почињу на дан или након 1. јануара 2014. године). 

 

• ИФРИЦ 21 „Дажбине“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или 

након 1. јануара 2014. године). 

  

• Допуне МРС 19 „Примања запослених” – Дефинисани планови накнаде: 

Доприноси за запослене (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 

јула 2014. године). 

 

• Годишња побољшања за период од 2010. до 2012. године, која су резултат су 

Пројекта годишњег квалитативног побољшања МСФИ (МСФИ 2, МСФИ 3, МСФИ 8, 

МСФИ 13, МРС 16, МРС 24 и МРС 38) ради отклањања неусаглашености и појашњења 

формулација (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2014. 

године). 

 

• Годишња побољшања за период од 2011. до 2013. године, која су резултат 

Пројекта годишњег квалитативног побољшања МСФИ (МСФИ 1, МСФИ 3, МСФИ 13 

и МРС 40) ради отклањања неусаглашености и појашњења формулација (на снази за 

годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2014. године). 

 

• Допуне МСФИ 11 „Заједнички аранжмани” – Рачуноводство стицања учешћа у 

заједничким пословањима (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 

1. јануара 2016. године. 

 

• МСФИ 14 „Рачуни регулаторних активних временских разграничења” - на 

снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2016. године. 

 

• Допуне МРС 16 „Некретнине, постројења и опрема” и МРС 38 „Нематеријална 

имовина” - Тумачење прихваћених метода амортизације (на снази за годишње периоде 

који почињу на дан или након 1. јануара 2016. године). 

 

• Допуне МРС 16 „Некретнине, постројења и опрема” и МРС 41 

„Пољопривреда” - Пољопривреда – индустријске биљке (на снази за годишње периоде 

који почињу на дан или након 1. јануара 2016. године). 

 



 

 

• Допуне МРС 27 „Појединачни финансијски извештаји” – Метод удела у 

појединачним финансијским извештајима (на снази за годишње периоде који почињу 

на дан или након 1. јануара 2016. године). 

 

• Допуне МСФИ 10 „Консолидовани финансијски извештаји” и МРС 28 

„Инвестиције у придружене ентитете и заједничке подухвате” - Продаја или пренос 

средстава између инвеститора и његових придружених ентитета или заједничких 

подухвата (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2016. 

године). 

 

• Допуне МСФИ 10 „Консолидовани финансијски извештаји”, МСФИ 12 

„Обелодањивање о учешћима у другим ентитетима” и МРС 28 „Инвестиције у 

придружене ентитете и заједничке подухвате” - Инвестициона друштва: Примена 

изузетака од консолидације (на снази за годишње периоде који почињу на дан или 

након 1. јануара 2016. године). 

 

• Допуне МРС 1 „Презентација финансијских извештаја” – Иницијатива за 

обелодањивање (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 

2016. године). 

 

• Допуне и измене различитих стандарда „Побољшања МСФИ” (за период од 

2012. до 2014. године), која су резултат Пројекта годишњег квалитативног побољшања 

МСФИ (МСФИ 5, МСФИ 7, МРС 19 и МРС 34) ради отклањања неусаглашености и 

појашњења формулација (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 

1. јануара 2016. године). 

 

 

2.4. Објављени стандарди и тумачења који још увек нису ступили на снагу  

 

На дан издавања ових финансијских извештаја следећи стандарди, њихове допуне и 

тумачења били су објављени, али нису још увек ступили на снагу: 

• МСФИ 9 „Финансијски инструменти” и касније допуне, који замењује захтеве 

МРС 39 „Финансијски инструменти: признавање и одмеравање”, у вези са 

класификацијом и одмеравањем финансијске имовине. Стандард елиминише постојеће 

категорије из МРС 39 - средства која се држе до доспећа, средства расположива за 

продају и кредити и потраживања. МСФИ 9 је на снази за годишње периоде који 

почињу на дан или након 1. јануара 2018. године, уз дозвољену ранију примену. 

 

У складу са МСФИ 9, финансијска средства ће се класификовати у једну од две 

наведене категорије приликом почетног признавања: финансијска средства 

вреднована по амортизованом трошку или финансијска средства вреднована по фер 

вредности. Финансијско средство ће се признавати по амортизованом трошку ако 

следећа два критеријума буду задовољена: средства се односе на пословни модел 

чији је циљ да се наплаћују уговорени новчани токови и уговорени услови пружају 

основ за наплату на одређене датуме новчаних токова који су искључиво наплата 

главнице и камате на преосталу главницу. Сва остала средства ће се вредновати по 



 

 

фер вредности. Добици и губици по основу вредновања финансијских средстава по 

фер вредности ће се признавати у билансу успеха, изузев за улагања у инструменте 

капитала са којима се не тргује, где МСФИ 9 допушта, при иницијалном признавању, 

касније непроменљиви избор да се све промене фер вредности признају у оквиру 

осталих добитака и губитака у извештају о укупном резултату. Износ који тако буде 

признат у оквиру извештаја о укупном резултату неће моћи касније да се призна у 

билансу успеха.  

 

 

• МСФИ 15 „Приходи из уговора са купцима”, који дефинише оквир за 

признавање прихода.  МСФИ 15 замењује МРС 18 „Приходи”, МРС 11 „Уговори о 

изградњи”, ИФРИЦ13 „Програми лојалности клијената”, ИФРИЦ15 „Споразуми за 

изградњу некретнина” и ИФРИЦ18 „Преноси средстава од купаца” и СИЦ – 31 

„Приходи – трансакције размене које укључују услуге оглашавања“. МСФИ 15 је на 

снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2017. године, уз 

дозвољену ранију примену. 

 

• МСФИ 16 „Закуп“ који је објављен у јануару 2016. године, примена је за 

пословне периоде који почињу после 1.јануара 2019. године. Овим страндардом биће 

замењен досадашњи МРС 17.  

 

Садржина и форма образаца финансијских извештаја и садржина позиција у обрасцима је 

прописана Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за 

привредна друштва, задруге и предузетнике ("Сл. гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014).  

 

Контни оквир и садржина рачуна у Контном оквиру прописана је Правилником о контном 

оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и 

предузетнике ("Сл. гласник РС", бр. 95/2014 - у даљем тексту: Правилник о контном 

оквиру). 

 

Према Закону о рачуноводству, финансијски извештаји обухватају: биланс стања, биланс 

успеха, извештај о осталом резултату, извештај о токовима готовине, извештај о 

променама на капиталу и напомене уз финансијске извештаје. 

 

Друштво је у састављању ових финансијских извештаја применило рачуноводствене 

политике обелодањене у Напомени 3, које су засноване на важећим рачуноводственим и 

пореским прописима Републике Србије. 

 

2.5. Упоредни подаци 

 

Упоредне податке представљају финансијски извештаји Друштва на дан и за годину која 

се завршава на дан 31.12.2015. године, који су били предмет независне ревизије. 

 

 

 

 



 

 

2.6. Наставак пословања 

 

Финансијски извештаји Друштва за годину завршену на дан 31.12.2016. године су 

састављени по начелу сталности пословања.  

 

 

 

3 РАЧУНОВОДСТВЕНА НАЧЕЛА          

 

При састављању финансијских извештаја Друштва уважена су следећа начела: 

 Начело сталности, 

 Начело доследности, 

 Начело опрезности, 

 Начело суштине изнад форме, 

 Начело узрочности прихода и расхода и 

 Начело појединачног процењивања. 

 

Уважавањем начела сталности, финансијски извештаји се састављају под претпоставком 

да имовински, финансијски и приносни положај Друштва, као и економска политика 

земље и економске прилике у окружењу, омогућавају пословање у неограничено дугом 

року („Гоинг Цонцерн“ принцип). 

 

Начело доследности подразумева да се начин процењивања стања и промена на имовини, 

обавезама, капиталу, приходима, расходима и резултату пословања, то јест да се начин 

процењивања билансних позиција Друштва, не мења у дужем временском раздобљу. Ако, 

на пример, због усаглашавања са законском регулативом, до промене ипак дође, 

образлаже се разлог промене, а ефекат промене се исказује сходно захтевима из 

професионалне регулативе везаним за промену начина процењивања. 

 

Начело опрезности подразумева укључивање одређеног нивоа опреза при састављању 

финансијских извештаја Друштва, које треба да резултира да имовина и приходи нису 

прецењени, а да обавезе и трошкови нису потцењени. Међутим, уважавање начела 

опрезности не треба разумети на начин свесног, нереалног умањења прихода и капитала 

Друштва; то јест свесног, нереалног увећања расхода и обавеза Друштва. Наиме, у Оквиру 

је потенцирано да уважавање начела опрезности не сме да има за последицу значајно 

стварање скривених резерви, намерно умањење имовине или прихода, или намерно 

преувеличавање обавеза или трошкова, јер у том случају финансијски извештаји не би 

били неутрални и, стога, не би били поуздани. 

 

Начело суштина изнад форме подразумева да при евидентирању трансакција Друштва, а 

тиме, последично, и при састављању финансијских извештаја, рачуноводствено 

обухватање треба да се врши у складу са суштином трансакција и њиховом економском 

реалношћу, а не само на основу њиховог правног облика. 

 

Уважавањем начела узрочности прихода и расхода, признавање ефеката трансакција и 

других догађаја у Друштву није везано за моменат када се готовина или готовински 



 

 

еквиваленти, по основу тих трансакција и догађаја, приме или исплате, већ се везују за 

моменат када се догоде. Таквим приступом омогућено је да се корисници финансијских 

извештаја не информишу само о прошлим трансакцијама Друштва које су проузроковале 

исплату и примања готовине, већ и обавезама Друштва да исплати готовину у будућности, 

као и о ресурсима који представљају готовину које ће Друштво примити у будућности. 

Другим речима, уважавањем начела узрочности прихода и расхода обезбеђује се 

информисање о прошлим трансакцијама и другим догађајима на начин који је 

најупотребљивији за кориснике при доношењу економских одлука. 

 

Начело појединачног процењивања подразумева да евентуална групна процењивања 

различитих билансних позиција Друштва (на пример, имовине или обавеза), ради 

рационализације, проистичу из њиховог појединачног процењивања. 

 

4 ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 

 

4.1. Коришћење процењивања 

 

Састављање и приказивање финансијских извештаја у складу са МРС и МСФИ и 

рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији захтева од руководства 

Друштва коришћење најбољих могућих процена и разумних претпоставки, које имају 

ефекте на износе исказане у финансијским извештајима и напоменама уз финансијске 

извештаје.  

 

Ове процене и претпоставке су засноване на информацијама расположивим на дан 

биланса стања.  

 

 

4.2. Прерачунавање страних средстава плаћања и рачуноводствени третман 

курсних разлика и ефеката валутне  

 

Ставке укључене у финансијске извештаје Друштва одмеравају се коришћењем валуте 

примарног економског окружења у коме Друштво послује (функционална валута). 

Финансијски извештаји приказују се у хиљадама РСД, који представља функционалну и 

извештајну валуту Друштва. 

 

Сва средства и обавезе у страним средствима плаћања се на дан биланса стања 

прерачунавају у њихову динарску противвредност применом званичног средњег девизног 

курса Народне банке Србије важећим на тај дан. Пословне промене у страним средствима 

плаћања током године прерачунавају се у динарску противвредност применом званичних 

девизних курсева Народне банке Србије важећим на дан пословне промене. 

 

Позитивне и негативне курсне разлике настале прерачуном средстава и обавеза исказаних 

у страним средствима плаћања и прерачуном трансакција у току године евидентирају се у 

билансу успеха, као финансијски приходи, односно финансијски расходи. 

 



 

 

Позитивни и негативни ефекти уговорених девизних клаузула у вези потраживања и 

обавеза, настали применом уговореног курса, такође се исказују као део финансијских 

прихода, односно финансијских расхода. 

 

Званични средњи курсеви Народне банке Србије, коришћени за прерачун девизних 

позиција биланса стања на дан 31. децембра 2016. и 2015. године у функционалну валуту, 

за поједине стране валуте су:    

У динарима 

Валута 2016.  2015. 

ЕУР 123,4723  121,6261 

 

 

4.3. Пословни приходи 

Приходи од продаје су исказани у износу фактурисане реализације, тј. извршене продаје 

до краја обрачунског периода, под условом да је са тим даном настао дужничко - 

поверилачки однос и да је испостављена фактура. Приход се мери по принципу 

историјског трошка.  

 

Приход од продаје се признаје када су задовољени сви услови: 

/а/ Друштво је пренело на купца све значајне ризике и користи од власништва; 

/б/ руководство Друштва не задржава нити уплив на управљање у мери која се обично 

повезује са власништвом, нити контролу над продатим производима и робом; 

/ц/ када је могуће да се износ прихода поуздано измери; 

/д/ када је вероватно да ће пословна промена да буде праћена приливом економске 

користи у Друштво и 

/е/ кад се трошкови који су настали или ће настати у вези са пословном променом могу 

поуздано да се измере.  

 

Приходи од услуга исказани су сразмерно степену завршености услуге на дан 

билансирања. 

 

 

4.4. Пословни расходи 

 

Укупне пословне расходе чине: набавна вредност продате робе; трошкови материјала; 

трошкови горива и енергије; трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи; 

трошкови производних услуга; трошкови амортизације; трошкови дугорочних 

резервисања; нематеријални трошкови, умањени за приходе од активирања учинака и робе 

и повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга. 

 

Основни елементи и начела признавања расхода су: 

/а/ расходи се признају, односно евидентирају и исказују када смањење будућих 

економских користи које је повезано са смањењем средстава или повећањем обавеза може 

поуздано да се измери; 

/б/ расходи се признају на основу непосредне повезаности расхода са приходима (начело 

узрочности); 



 

 

/ц/ када се очекује да ће економске користи притицати током неколико обрачунских 

периода, а повезаност са приходом може да се установи у ширем смислу или посредно, 

расходи се признају путем поступка системске и разумне алокације; 

/д/ расходи се признају када издатак не доноси никакве економске користи или када и до 

износа до којег будуће економске користи не испуњавају услове или су престале да 

испуњавају услове за признавање у билансу стања као средство; 

/е/ расходи се признају и у оним случајевима када настане обавеза без истовременог 

признавања средства.  

 

 

4.5. Финансијски приходи и расходи 

 

Финансијски приходи и расходи обухватају: приходе и расходе од камата – од трећих лица 

(независно од тога да ли су доспели и да ли се плаћају или приписују износу потраживања 

или обавезе на дан билансирања); приходе и расходе од курсних разлика и ефеката 

валутне клаузуле – према трећим лицима; и остале финансијске приходе и расходе.  

 

4.6. Добици и губици 

 

Добици представљају повећање економске користи, а обухватају приходе који се јављају у 

случају продаје сталне имовине по вредности већој од њихове књиговодствене вредности, 

затим нереализоване добитке по основу продаје тржишних хартија од вредности (у 

случају када се вредновање хартија од вредности врши по њиховим тржишним 

вредностима), као и добитке који настају при повећању књиговодствене вредности сталне 

имовине услед престанка деловања услова за смањење њихове вредности. 

 

Губици настају по основу продаје имовине по ценама нижим од њене књиговодствене 

вредности, затим по основу расходовања неотписаних основних средстава, по основу 

штета које се могу у целини или делимично надокнадити од осигуравајућих друштава,  по 

основу примене принципа импаритета (умањење вредности имовине). 

 

 

4.7. Нематеријална улагања   

 

Нематеријално улагање је одредиво немонетарно средство без физичког садржаја: 

- које служи за производњу или испоруку робе или услуга, за изнајмљивање другим 

лицима или се користи у административне сврхе; 

- које друштво контролише као резултат прошлих догађаја; и 

- од којег се очекује прилив будућих економских користи. 

 

Нематеријална улагања чине: улагања у развој; концесије, патенти, лиценце и слична 

права; остала нематеријална улагања; нематеријална улагања у припреми и аванси за 

нематеријална улагања. 

 

Набавка нематеријалних улагања у току године евидентира се по набавној вредности. 

Набавну вредност чини фактурна вредност увећана за све зависне трошкове набавке и све 



 

 

трошкове довођења у стање функционалне приправности. Цену коштања нематеријалних 

улагања произведених у сопственој режији чине директни трошкови и припадајући 

индиректни трошкови, који се односе на то улагање. 

 

Трошкови позајмљивања настали до момента стављања нематеријалне имовине у 

употребу, капитализују се, односно укључују се у набавну вредност. 

 

Након што се призна као средство, нематеријално улагање се исказују по набавној 

вредности или по цени коштања умањеној за укупан износ обрачунате амортизације и 

укупан износ губитака због обезвређења. 

 

 

На дан сваког биланса стања Друштво процењује да ли постоји нека индиција о томе да је 

средство можда обезвређено. Уколико таква индиција постоји, Друштво процењује износ 

средства који може да се поврати. Ако је надокнадива вредност средства мања од његове 

књиговодствене вредности књиговодствена вредност се своди на надокнадиву вредност и 

истовремено се смањују претходно формиране ревалоризационе резерве по основу тог 

средства. Ако нису формиране ревалоризационе резерве по основу средства чија је 

вредност умањена или су искоришћене за друге сврхе, за износ губитка од умањења 

вредности признаје се расход периода. 

 

Ако на дан биланса стања постоје наговештаји да претходно признат губитак од умањења 

вредности не постоји или је умањен, врши се процена надокнадиве вредности тог 

средства. Губитак због умањења вредности признат у претходним годинама признаје се 

као приход, у случају да је примењен основни поступак вредновања нематеријалних 

улагања, односно као повећање ревалоризационе резерве уколико је примењен 

алтернативни поступак вредновања нематеријалних улагања, а књиговодствена вредност 

ове имовине се повећава до надокнадиве вредности. 

 

Накнадни издатак који се односи на већ призната нематеријална улагања, приписује се 

исказаном износу тог средства, ако је вероватно да ће прилив будућих економских 

користи да буде већи од првобитно процењене стопе приноса тог средства. 

 

Друштво признаје у књиговодствену вредност нематеријалног улагања, трошкове замене 

неких делова тих ставки, у моменту када ти трошкови настану и када су задовољени 

критеријуми признавања из МРС 38 – „Нематеријална имовина“, (параграф 21). 

Сваки други накнадни издатак признаје се као расход у периоду у коме је настао. 

 

Нематеријална улагања престају да се исказују у билансу стања, након отуђивања или 

када је средство трајно повучено из употребе и када се од његовог отуђења не очекују 

никакве будуће економске користи. 

 

Добици или губици који проистекну из расходовања или отуђења утврђују се као разлика 

између процењених нето прилива од продаје и исказаног износа средства и признају се као 

приход или расход у билансу успеха. 

 



 

 

4.8. Некретнине, постројења и опрема 

 

Некретнине, постројења и опрема су материјална средства: 

- која Друштво држи за испоруку робе или пружање услуга, за изнајмљивање другим 

лицима или у административне сврхе; 

- за која се очекује да ће се користити дуже од једног обрачунског периода; и/или 

- чија је појединачна набавна цена у време набавке већа од 50.000,00 динара. 

Набавна вредност/цена коштања некретнине, постојења и опреме се признаје као средство 

ако, и само ако: 

 

- је вероватно да ће се будуће економске користи повезане са тим средством 

притицати у Друштво; и 

- се набавне вредност/цена коштања тог средства може поуздано утврдити. 

 

Набавке некретнина, постројења и опреме у току године евидентирају се по набавној 

вредности. 

 

Набавну вредност чини фактурна вредност набављених средстава увећана за све зависне 

трошкове набавке и све трошкове довођења у стање функционалне приправности. Цену 

коштања наведених средстава произведених у сопственој режији чине директни трошкови 

и припадајући индиректни трошкови, који се односе на то улагање. 

 

Трошкови позајмљивања настали до момента стављања средства у употребу, капитализују 

се, односно укључују се у набавну вредност купљеног средства. 

 

Након што се признају као средства, некретнине, постројења и опрема, исказују се по 

набавној вредности или по цени коштања умањеној за укупан износ обрачунате 

амортизације и укупан износ губитака због обезвређења. 

 

На дан сваког биланса стања Друштво процењује да ли постоји нека индиција о томе да је 

средство можда обезвређено. Уколико таква индиција постоји, Друштво процењује износ 

средства који може да се поврати. Ако је надокнадива вредност средства мања од његове 

књиговодствене вредности књиговодствена вредност се своди на надокнадиву вредност и 

истовремено се смањују претходно формиране ревалоризационе резерве по основу тог 

средства. Ако нису формиране ревалоризационе резерве по основу средства чија је 

вредност умањена или су искоришћене за друге сврхе, за износ губитка од умањења 

вредности признаје се расход периода.  

 

Ако на дан биланса стања постоје наговештаји да претходно признат губитак од умањења 

вредности не постоји или је умањен, врши се процена надокнадиве вредности тог 

средства. Губитак због умањења вредности признат у претходним годинама признаје се 

као приход, у случају да је примењен основни поступак вредновања некретнина, 

постројења и опреме, односно као повећање ревалоризационе резерве уколико је 

примењен алтернативни поступак вредновања некретнина, постројења и опреме, а 

књиговодствена вредност се повећава до надокнадиве вредности. 

 



 

 

Накнадни издатак који се односи на већ признате некретнине, постројења и опрему 

приписује се исказаном износу тог средства, ако је вероватно да ће прилив будућих 

економских користи да буде већи од првобитно процењене стопе приноса тог средства и 

да се набавна вредност/цена коштања накнадног издатка може поуздано утврдитии. 

 

Друштво признаје у књиговодствену вредност неке некретнине, постројења и опреме, 

трошкове замене неких делова тих ставки, у моменту када ти трошкови настану и када су 

задовољени критеријуми признавања из МРС 16 – „Некретнине, постројења и опрема“, 

(параграф 7). 

 

Сваки други накнадни издатак признаје се као расход у периоду у коме је настао. 

 

Градско земљиште се исказује одвојено од вредности некретнине по набавној вредности  а 

накнадно вредновање се врши на исти начин као и за некретнине, постројења и опрему.  

 

Не врши се амортизација земљишта. 

 

Некретнине, постројења и опрема престају да се исказују у билансу стања, након 

отуђивања или када је средство трајно повучено из употребе и када се од његовог отуђења 

не очекују никакве будуће економске користи. 

 

Добици или губици који проистекну из расходовања или отуђења утврђују се као разлика 

између процењених нето прилива од продаје и исказаног износа средства и признају се као 

приход или расход у билансу успеха. 

 

 

4.9. Амортизација 

 

Обрачун амортизације врши се од почетка наредног месеца у односу на месец када је 

средство стављено у употребу. 

 

Амортизација се обрачунава пропорционалном методом применом стопа које се утврђују 

на основу процењеног корисног века употребе средстава.  

 

Основица за обрачун амортизације средства је набавна вредност умањена за преосталу 

(резидуалну) вредност и износ обезвређења. 

Преостала вредност је нето износ који  друштво очекује да ће добити за средство на крају 

његовог корисног века трајања, по одбитку очекиваних трошкова отуђења. 

 

Корисни век трајања, односно амортизационе стопе, преиспитују се периодично и ако су 

очекивања заснована на новим проценама значајно различита од претходних, обрачун 

трошкова амортизације за текући и будући период се коригују. 

 

Метод обрачуна амортизације који се примењује преиспитује се периодично и уколико је 

дошло до значајне промене у очекиваном обрасцу трошења економских користи од тих 

средстава, метод се мења тако да одражава тај измењени начин. Када је таква промена 



 

 

метода обрачуна амортизације неопходна, онда се она рачуноводствено обухвата као 

промена рачуноводствене процене, а обрачунати трошкови амортизације за текући и 

будући период се коригују. 

 

Стопе амортизације за главне категорије некретнина, постројења и опреме, дате су у 

следећем прегледу: 

 

Опис    Стопа амортизације 

НЕКРЕТНИНЕ 

Грађевински објекти     од 2,5% - до 10,00 %  

ОПРЕМА 

Транспортна средства     од 10,00 % - до 33,33 %   

Основна опрема     од 7,15 % - до 12,50 %  

Пратећа опрема     од 5,00 % - до 20,00 %  

Рачунарска опрема      20,00 %  

Намештај    12,50 %  

Нематеријална улагања      10,00%-50,00%  

 

Обрачун амортизације за пореске сврхе врши се у складу са Законом о порезу на добит 

предузећа Републике Србије и Правилником о начину разврставања сталних средстава по 

групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе, што резултира у одложеним 

порезима. 

 

 

4.10. Умањење вредности имовине 

 

Сагласно усвојеној рачуноводственој политици, руководство Друштва проверава на сваки 

дан биланса стања да ли постоје индикатори губитка вредности имовине. У случају да 

такви индикатори постоје, Друштво процењује надокнадиву вредност имовине. 

 

Надокнадиви износ одређен је као виши од нето продајне цене и употребне вредности. 

Нето продајна цена је износ који се може добити приликом продаје имовине у трансакцији 

између две вољне независне стране, умањена за трошкове продаје, док вредност у 

употреби представља садашњу вредност процењених будућих новчаних токова за које се 

очекује да ће настати из континуиране употребе имовине кроз њен економски век трајања 

те продаје на крају века трајања. Надокнадиви износ се процењује за свако засебно 

средство или, ако то није могуће, за јединицу која ствара новац којој то средство припада. 

Где књиговодствени износ прелази тај процењени надокнадиви износ, вредност имовине 

је умањена до њеног надокнадивог износа. Губитак због обезвређења се признаје у износу 

разлике, на терет расхода сагласно МРС 36 „Умањење вредности имовине“. 

 

4.11. Залихе 



 

 

Залихе су средства у облику основног и помоћног материјала која се троше  приликом 

пружања услуга.  

Почетно вредновање залиха врши се у складу са одредбама МРС 2.  

 

Излаз залиха материјала и робе се евидентира методом просечне пондерисане цене.  

Залихе услуга чине директни трошкови и индиректни трошкови настали у вези са 

пружањем услуга. Директни трошкови услуга су директни трошкови рада особља које 

директно учествује у пружању услуга, директни трошкови материјала и остали директни 

трошкови, као што је ангажовање спољних експерата и слично. Индиректни трошкови 

услуга су трошкови помоћног материјала, енергије утрошене за пружање услуге, 

амортизација и одржавање опреме која се користи приликом пружања услуге и сл. 

 

 

4.12. Краткорочна потраживања и пласмани 

Краткорочна потраживања обухватају потраживањ од купаца у земљи по основу продаје 

робе и услуга. 

 

Краткорочни пласмани обухватају кредите, хартије од вредности и остале краткорочне 

пласмане са роком доспећа, односно продаје до годину дана од дана чинидбе, односно од 

дана биланса. 

 

Краткорочна потраживања од купаца мере се по вредности из оригиналне фактуре.  

Отпис краткорочних потаживања и пласмана код којих постоји вероватноћа 

ненаплативности врши се индиректним отписивањем, док се у случајевима када је 

немогућност наплате извесна и документована, отпис, у целини или делимично, врши 

директним отписивањем. 

 

     

Доспела краткорочна потраживања којима је на дан биланса стања протекао рок од 60 и 

више дана, исправљају се у износу који процени Директор Друштва, а на основу реалног 

ризика наплате сваког појединачног потраживања. 

 

Уколико се утврди да су предузете уобичајене мере наплате потраживања  нису дале 

резултате, директан отпис потраживања на терет расхода може да  настане само на основу: 

 судске одлуке,  

 ликвидације или стечаја, 

 вансудског или судског поравнања и 

 на основу одлуке Директора Друштва. 

 

4.13. Готовински инструменти и готовина 

Готовински еквиваленти и готовина укључују средства на рачунима код банака, готовину 

у благајни, као и високо ликвидна средства са првобитним роком доспећа до три месеца 

или краће а која се могу брзо конвертовати у познате износе готовине, уз безначајан ризик 

од промене вредности. 

 

4.14. Обавезе 



 

 

 

Обавеза је резултат прошлих трансакција или догађаја, чије измирење обично подразумева 

одрицање од економских користи (ресурса) Друштва да би се задовољио захтев друге 

стране. 

 

Сходно релевантним одредбама Оквира, обавеза се признаје у билансу стања: 

 када је вероватно да ће одлив ресурса који садрже економске користи 

имати за резултат измирење садашње обавезе и 

 када износ за измирење може поуздано да се одмери. 

 

Поред наведеног, при признавању се уважава начело опрезности, под којим се 

подразумева укључивање опреза при процењивању, тако да имовина и приходи нису 

прецењени, а обавезе или трошкови потцењени. Међутим, начело опрезности не треба да 

резултира стварањем скривених резерви (на пример, као последица намерно прецењених 

обавеза или трошкова), обзиром да у том случају финансијски извештаји не би били 

неутрални и, стога, не би били поуздани. 

 

Обавезама се сматрају: дугорочне обавезе (обавезе према повезаним правним лицима; 

дугорочни кредити и зајмови у земљи и иностранству, обавезе по дугорочним хартијама 

од вредности, обавезе по основу финансијског лизинга и остале дугорочне обавезе), 

краткорочне финансијске обавезе (краткорочни кредити и зајмови од повезаних правних 

лица, краткорочни кредитии зајмови у земљи и иностранству, део дугорочних кредита и 

зајмова, као и других обавеза које доспевају до једне године и остале краткорочне 

финансијске обавезе), краткорочне обавезе из пословања (добављачи и остале обавезе из 

пословања) и остале краткорочне обавезе. 

 

Краткорочним обавезама се сматрају обавезе за које се очекује да ће бити измирене у 

року до годину дана од датума биланса стања, укључујући и део дугорочних обавеза које 

испуњавају наведени услов, док се дугорочним обавезама сматрају обавезе чије се 

измирење очекује у дуţем року. 

 

За обавезе исказане у страној валути, као и обавезе са валутном клаузулом се врши 

прерачунавање у функционалну валуту по средњем курсу ваţећем на дан трансакције. 

Промене курса до датума измирења исказују се као позитивне (негативне) курсне разлике. 

Обавезе у страној валути се на датум биланса стања прерачунавају према важећем курсу, а 

курсне разлике се признају као приходи или расходи периода.  

 

 

4.15. Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална средства 

Резервисања се признају и врше када Друштво има законску или уговорену обавезу као 

резултат прошлих догађаја и када је вероватно да ће доћи до одлива ресурса како би се 

измирила обавеза и када се може поуздано проценити износ обавезе.  

 

Резервисања за отпремнине се одмеравају по садашњој вредности очекиваних будућих 

одлива применом дисконтне стопе која одражава камату на висококвалитетне хартије од 

вредности које су исказане у валути у којој ће обавезе за пензије бити плаћене.  



 

 

 

Потенцијалне обавезе се не признају у финансијским извештајима, али се обелодањују у 

напоменама уз финансијске извештаје, осим ако је вероватноћа одлива ресурса који 

садрже економске користи веома мала.  

 

Друштво не признаје потенцијална средства у финансијским извештајима већ их 

обелодањује у напоменама уз финансијске извештаје, уколико је прилив економских 

користи вероватан. 

 

 

4.16. Накнаде запосленима 

 

4.16.1. Порези и доприноси за обавезно социјално осигурање 

 

У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Друштво је обавезно да 

уплаћује доприносе разним државним фондовима за социјалну заштиту. Ове обавезе 

укључују доприносе на терет запослених и на терет послодавца у износима који се 

обрачунавају применом законом прописаних стопа. Друштво има законску обавезу да 

изврши обуставу обрачунатих доприноса из бруто зарада запослених и да за њихов рачун 

изврши пренос обустављених средстава у корист одговарајућих државних фондова. 

Друштво није у обавези да запосленима након одласка у пензију исплаћује накнаде које 

представљају обавезу пензионог фонда Републике Србије. Доприноси на терет запослених 

и на терет послодавца књиже се на терет трошкова у периоду на који се односе. 

 

 

4.16.2. Обавезе по основу отпремнина и јубиларних награда 

 

У складу са Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 

75/2014) и Појединачним општим актом о раду, Друштво је у обавези да исплати 

отпремнине приликом одласка у пензију у висини 2 месечне бруто зараде коју је 

запослени остварио у месецу који претходи месецу у коме се исплаћује отпремнина, које 

при том не могу бити мање од 2 месечне просечне бруто зараде исплаћене у Друштву у 

месецу који претходи месецу у коме се исплаћује отпремнина.  

 

Обрачун и исказивање дугорочних обавеза по основу отпремнина извршено је 

коришћењем метода садашње вредности будућих очекиваних исплата, на основу обрачуна 

службе за финансије. 

 

 

4.16.3. Учешће у добити запослених 

 

Друштво признаје обавезе и трошак за учешће у процењеној добити запослених у складу 

са Одлуком Извршног одбора или другом одлуком руководства Друштва. 

 

 

4.17. Порез на добитак 



 

 

 

4.17.1. Текући порез 

Порески расход периода представља износ који се обрачунава и плаћа у складу са 

одредбама Закона о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС“ бр. 18/2010, 

101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013 и 68/2014 - др. закон). Порез на добит обрачунат је 

по стопи од 15% на пореску основицу која је приказана у пореском билансу, након 

умањења за искоришћене пореске кредите. Опорезива основица укључује добитак исказан 

у билансу успеха, који је коригован у складу са пореским прописима Републике Србије. 

 

 

4.17.2. Одложени порез 

 

Одложени порез на добитак се обрачунава за све привремене разлике између пореске 

основе имовине и обавеза и њихове књиговодствене вредности. Тренутно важеће пореске 

стопе на дан биланса су коришћене за обрачун износа одложеног пореза. Одложене 

пореске обавезе признају се за све опорезиве привремене разлике. Одложена пореска 

средства признају се за одбитне привремене разлике и за ефекте пренетог губитка и 

неискоришћених пореских кредита из претходних периода до нивоа до којег је вероватно 

да ће постојати будући опорезиви добици на терет којих се одложена пореска средства 

могу искористити. 

 

Текући и одложени порези признају се као приходи и расходи и укључени су у нето 

добитак периода. 

 

 

4.18. Зарада по акцији 

 

Друштво израчунава и обелодањује основну зараду по акцији. Основна зарада по акцији 

обрачунава се дељењем нето добити која припада акционарима, имаоцима обичних акција 

Друштва, пондерисаним просечним бројем издатих обичних акција у току периода. 

 

 

4.19. Расподела дивиденди 

 

Дистрибуција дивиденди акционарима Друштва се у финансијским извештајима Друштва 

признаје као обавеза у периоду у којем су акционари Друштва одобрили дивиденде. 

 

Ако су дивиденде објављене после датума биланса стања, али пре него што су 

финансијски извештаји одобрени за објављивање, ове дивиденде се не признају као 

обавеза на датум биланса стања, јер не испуњавају критеријум садашње обавезе према 

МРС 37 „Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална имовина“. Такве дивиденде 

се обелодањују у напоменама уз финансијске извештаје, у складу са МРС 1 „Презентација 

финансијских извештаја“. 

 

 

4.20. Обелодањивање односа са повезаним лицима 



 

 

 

За сврхе ових финансијских извештаја, правна лица се третирају као повезана уколико 

једно правно лице има могућност контролисања другог правног лица или врши значајан 

утицај на финансијске и пословне одлуке другог лица, што је дефинисано у МРС 24 

„Обелодањивање односа са повезаним лицима“. 

 

Односи између Друштва и његових повезаних правних лица регулисани су на уговорној 

основи и по тржишним условима. Стања потраживања и обавеза на дан биланса стања, као 

и трансакције у току извештајних периода настале са повезаним правним лицима посебно 

се обелодањују у напоменама уз финансијске извештаје. 

 

 

 

5 ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА  

 

Састављање финансијских извештаја у складу примењеним оквиром за извештавање 

захтева од руководства коришћење најбољих могућих процена и разумних претпоставки, 

које имају ефекта на презентиране вредности средстава и обавеза, као и прихода и расхода 

у току извештајног периода. Ове процене и претпоставке су засноване на претходном 

искуству, као и различитим информацијама расположивим на дан састављања 

финансијских извештаја, а које делују реално и разумно у датим околностима. На бази 

ових информација се формира претпоставка о вредности средстава и обавеза, коју није 

могуће непосредно потврдити на бази других информација. Стварна вредност средстава и 

обавеза може да одступа од вредности која је процењена на овај начин. 

 

Процене, као и претпоставке на основу којих су процене извршене, су предмет редовних 

провера. Ревидиране рачуноводствене процене се приказују за период у којем су 

ревидиране, у случају да процена има утицај само на дати период, или за период у којем 

су ревидиране и за будуће периоде, у случају да ревидирање утиче на текући и на будуће 

периоде. 

 

Информације о областима код којих је степен процене највећи и које могу имати 

најзначајнији ефекат на износе признате у финансијским извештајима Друштва, дате су у 

даљем тексту. 

 

 

6.1.  Користан век трајања некретнина, постројења и опреме и стопе амортизације 

 

Одређивање корисног века трајања некретнина, постројења и опреме се заснива на 

претходном искуству са сличним средствима, као и на антиципираном техничком развоју 

и променама на које утиче велики број економских или индустријских фактора. 

Адекватност одређеног корисног века трајања се преиспитује на годишњем нивоу или 

када год постоји индикација да је дошло до значајне промене фактора који су 

представљали основ за одређивање корисног века трајања 

 

6.2. Обезвређење вредност нефинансијске имовине 



 

 

 

На дан биланса стања, руководство Друштва анализира вредности по којима су приказане 

некретнине, постројења и опрема Друштва. Уколико постоји индикација да је неко 

средство обезвређено, надокнадив износ те имовине се процењује како би се утврдио 

износ обезвређења. Уколико је надокнадиви износ неког средства процењен као нижи од 

вредности по којој је то средство приказано, постојећа вредност тог средства се умањује 

до висине надокнадиве вредности. 

 

6.3. Обезвређење потраживања од купаца и осталих потраживања  

 

Друштво обрачунава обезвређење сумњивих потраживања на основу процењених 

губитака који настају, јер купци нису у могућности да изврше тражена плаћања. У 

процени одговарајућег износа губитка од обезвређивања за сумњива потраживања, 

Друштво се ослања на старост потраживања, раније искуство са отписом, бонитет купаца 

и промене у условима плаћања. Ово захтева процене везане за будуће понашање купаца и 

тиме изазване будуће наплате у готовини. Стварни ниво потраживања која су наплаћена 

може да се разликује од процењених нивоа наплате, што може позитивно или негативно 

да се одрази на резултате пословања.  

 

 

6.4. Одложена пореска средства 

 

Одложена пореска средства призната су по основу резервисања за отпремнине запослених 

и разлике у стопама амортизације за рачуноводствене и пореске сврхе. Значајна процена 

одложених средстава од стране руководства Друштва је неопходна да би се утврдио износ 

одложених пореских средстава које се могу признати, на основу периода и висине 

будућих опорезивих добитака и стратегије планирања пореске стратегије.   

 

 

6.5. Фер вредност 

 

Пословна политика Друштва је да обелодани информације о фер вредности активе и 

пасиве за коју постоје званичне тржишне информације и када се фер вредност значајно 

разликује од књиговодствене вредности. У Републици Србији не постоји довољно 

тржишног искуства, као ни стабилности и ликвидности код куповине и продаје 

потраживања и остале финансијске активе и пасиве пошто званичне тржишне 

информације нису у сваком тренутку расположиве. И поред наведеног, ова проблематика 

у Друштву није занемарена, већ руководство врши континуиране процене, уважавајући 

ризике, и када се процени да је надокнадива (фер или употребна) вредност средстава у 

пословним књигама Друштва прецењена, врши се исправка вредности. 

 

 

6.6. Накнаде запосленима након прекида радног односа и друге накнаде предвиђене 

законом и интерним актима 

 



 

 

Трошкови утврђених накнада запосленима након прекида радног односа, односно одласка 

у пензију након испуњених законских услова утврђују се применом актуарске процене. 

Актуарска процена укључује процену дисконтне стопе, будућих кретања зарада, стопе 

морталитета и будућих повећања накнаде по одласку у пензију. Због дугорочне природе 

ових планова, значајне неизвесности утичу на исход процене. 

 

 

 

 

6 УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА 

Друштво је у свом редовном пословању у различитом обиму изложено одређеним 

финансијским ризицима и то: 

 

- кредитни ризик, 

- тржишни ризик (који обухвата ризик од промене курса страних валута, ризик од промене 

каматних стопа и ризик од промене цена) и 

- ризик ликвидности. 

 

Управљање ризицима у Друштву је усмерено на минимизирање потенцијалних 

негативних утицаја на финансијско стање и пословање Друштву у ситуацији 

непредвидивости финансијских тржишта.  

 

 

6.1. Кредитни ризик 

Кредитни ризик је ризик да ће једна страна у финансијском инструменту, неиспуњењем 

своје обавезе, проузроковати финансијски губитак друге стране. 

 

Кредитни ризик настаје код готовине и готовинских еквивалената, депозита у банкама и 

финансијским институцијама, потраживања од правних и физичких лица и преузетих 

обавеза.  

 

Потраживања од купаца  

 

 

Максимална изложеност Друштва по основу кредитног ризика за потраживања од купаца 

по географским регионима дата је у следећој табели: 

 

У хиљадама РСД 2016.  2015. 

Купци у земљи 13.749  13.277 

Купци у иностранству 0               0 

Укупно 13.749  13.277 

 

Исправка вредности потраживања од купаца        
Старосна структура потраживања од купаца дата је у наредној табели: 

 



 

 

  

Бруто 

 Исправка 

вредности 

  

Бруто 

 Исправка 

вредност

и 

У хиљадама РСД 2016.  2016.  2015.  2015. 

Недоспела потраживања 15    14   

Доцња од 0 до 30 дана 4.774  0  4.627  0 

Доцња од 31 до 60 дана 884  0  1.291  0 

Доцња од 61 до 90 дана 304  191  448  189 

Доцња од 91 до 120 дана 208  152  199  185 

Доцња преко 120 дана 7.564  7.481  6.698  6.655 

Укупно 13.749  7.824  13.277  7.029 

 

 

Потраживања од купаца  по доспелости: 

  

  

Бруто 

 Исправка 

вредности 

  

Бруто 

 Исправка 

вредност

и 

У хиљадама РСД 2016.  2016.  2015.  2015. 

Недоспела потраживања 15  0  14  0 

Доспела исправљена 

потраживања 

8.061  

7.824 

         

7.331 

 

7.029 

Доспела неисправљена 

потраживања 

5.673  

0 

 5.932  

0 

Укупно 13.749  7.824  13.277  7.029 

 

Недоспела потраживања од купаца 

 

Недоспела потраживања исказана на дан 31. децембра 2016. године у износу од 15 хиљада 

динара (31. децембар 2015. године: 14 хиљада динара) највећим делом се односе на 

потраживања од купаца по основу услуге заступничке провизије према Ј.П.“ Пошта“ 

Србије. Ова потраживања доспевају углавном у року од 15 дана након датума фактуре. 

 

Доспела исправљена потраживања од купаца 

 

Доспела краткорочна потраживања којима је на дан биланса стања протекао рок од 60 и 

више дана, исправљају се у износу који процени Директор Друштва, а на основу реалног 

ризика наплате сваког појединачног потраживања 

 

Доспела неисправљена потраживања од купаца 

 

Доспела неисправљена потраживања на дан 31.12.2016. су старосне структуре до 60 дана 

од датума биланса. 

 

Обавезе према добављачима 

 



 

 

Обавезе према добављачима на дан 31. децембар 2016. године исказане су у износу од 

2.387 хиљада динара (31. децембра 2015. Године 2.203 хиљада динара). Добављачи не 

зарачунавају затезну камату на доспеле обавезе, при чему Друштво доспеле обавезе према 

добављачима, сагласно политици управљања финансијским ризицима, измирује у 

уговореном року.  

 

 

6.2. Тржишни ризик 

Ризик да ће фер вредност или будући токови готовине финансијског инструмента 

флуктуирати услед промена тржишних цена. Тржишни ризик се састоји од три врсте 

ризика:  

 

- валутног ризика, 

- ризика каматне стопе и  

- других ризика од промене цене. 

 

 

6.2.1. Ризик од промене курса страних валута 

 

Валутни ризик је ризик од флуктуирања фер вредности или будућих токова готовине 

финансијског инструмента услед промене девизног курса. 

 

Валутни ризик (или ризик од курсних промена) се јавља код финансијских инструмената 

који су означени у страној валути, то јест у валути која није функционална валута у којој 

су они одмерени.  

 

 

6.2.2. Ризик од промене каматних стопа 

 

Ризик од промене каматних стопа је ризик да ће фер вредност или будући токови готовине 

финансијског инструмента флуктуирати услед промена тржишних каматних стопа. 

 

Ризик од каматне стопе се јавља код каматоносних финансијских инструмената признатих 

у билансу стања (на пример, кредити и потраживања и емитовани дужнички инструменти) 

и код неких финансијских инструмената који нису признати у билансу стања (на пример, 

неким обавезама по кредитима). 

 

 

6.2.3. Ризик од промене цена 

 

Ризик од промене цена је ризик да ће фер вредност или будући токови готовине 

финансијског инструмента флуктуирати због промена тржишних цена (које нису оне које 

настају од ризика каматне стопе или валутног ризика), било да су те промене 

проузроковане факторима специфичним за појединачни финансијски инструмент или 

његовог емитента, или да фактори утичу на све сличне финансијске инструменте којима се 

тргује на тржишту 



 

 

 

Ризик од промене цена се јавља код финансијских инструмената због промена, на пример, 

цена робе или цена капитала. 

 

 

6.3. Ризик ликвидности 

Ризик ликвидности је ризик да ће Друштво имати потешкоћа у измирењу обавеза 

повезаних са финансијским обавезама. 

 

 

 

 

7 ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И НАКНАДНО 

УТВРЂЕНЕ ГРЕШКЕ 

Исправка накнадно установљених материјално значајних грешака, тј. у износу већем од 

5% пословних прихода из претходне године врши се преко рачуна нераспоређене добити 

из ранијих година, односно нераспоређеног губитка ранијих година на начин дефинисан 

Међународним рачуноводственим стандардом - МРС 8 Рачуноводствене политике, 

промене рачуноводствених процена и грешке.  

Накнадно установљене грешке које су испод прага значајности, исправљају се на терет 

расхода, односно у корист прихода текућег периода у коме су идентификоване.  

 

 

8. КОРЕКЦИЈЕ ПОЧЕТНОГ СТАЊА 

Друштво нема корекција почетног стања за извештајну 2016. Годину.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. БИЛАНС УСПЕХА 

 

9.1   ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ 

 

 2016.  2015. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Домаће тржиште    

Приходи од продаје робе матичним и зависним правним    



 

 

лицима   

Приходи од продаје робе осталим повезаним правним 

лицима 

3  107 

Приходи од продаје робе     

Свега 3  107 

Инострано тржиште    

Приходи од продаје робе матичним и зависним правним 

лицима   

   

Приходи од продаје робе осталим повезаним правним 

лицима 

   

Приходи од продаје робе     

Свега    

Укупно 3  107 

 

 

9.2. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

 

 

 2016.  2015. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Домаће тржиште    

Приходи од продаје производа и услуга матичним и 

зависним правним лицима 

   

Приходи од продаје производа и услуга осталим 

повезаним правним лицима 

   

Приходи од продаје производа и услуга  122  97 

Свега 122  97 

Инострано тржиште    

Приходи од продаје производа и услуга матичним и 

зависним правним лицима 

   

Приходи од продаје производа и услуга осталим 

повезаним правним лицима 

   

Приходи од продаје производа и услуга     

Свега    

Укупно 122  97 

 

 

 

9.3. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 

 

Друштво нема прихода од премија, субвенција, дотација и сл. 

 

 

9.4.      ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 

 



 

 

 2016.  2015. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Приходи од закупнина 171.121  157.340 

Приходи од чланарина    

Приходи од тантијема и лиценцних накнада    

Остали пословни приходи    

Укупно 171.121  157.340 

 

 

9.5.        НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 

 

 2016.  2015. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Набавна вредност продате робе на велико 23  92 

Набавна вредност продате робе на мало    

Набавна вредност некретнина прибављених ради продаје    

Укупно 23  92 

 

 

 

9.6. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 

 

 2016.  2015. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Приходи од активирања или потрошње робе за сопствене 

потребе 

   

Приходи од активирања или потрошње производа и 

услуга за сопствене потребе 

1.332   

Укупно 1.332   

 

 

 

9.7. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 

 

 2016.  2015. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкови материјала за израду 641   

Трошкови осталог материјала (режијског) 4161  3.308 

Трошкови резервних делова    

Трошкови једнократног отписа алата и инвентара 670  1.026 

Укупно 5.472  4.334 

 

 

 

 



 

 

9.8.ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 

 

 2016.  2015. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкови горива и енергије 4.584  4.291 

Укупно 4.584  4.291 

 

 

 

9.9.ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 

 

 2016.  2015. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкови  зарада и  накнада зарада  73.499  73.422 

Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада 

на терет послодавца 

13.121  13.142 

Трошкови накнада по уговору о делу 0  0 

Трошкови накнада по ауторским уговорима 0  0 

Трошкови накнада по уговору о привременим и 

повременим пословима 

937  0 

Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих 

уговора 

0  0 

Трошкови накнада директору, односно члановима органа 

управљања и надзора 

3.074  3.180 

Остали лични расходи и накнаде 7.177  5.066 

Укупно 97.808  94.810 

 

 

 

9.10. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА  

 

 2016.  2015. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкови услуга на изради учинака    

Трошкови транспортних услуга 1.044  1.106 

Трошкови услуга одржавања 3.747  5.031 

Трошкови закупнина    

Трошкови сајмова 354   

Трошкови рекламе и пропаганде 2.249  1.615 

Трошкови истраживања 210   

Трошкови развоја који се не капитализују    

Трошкови осталих услуга 5.960  5.884 

Укупно 13.564  13.636 

 

 



 

 

 

 

 

 

9.11. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 

 

 2016.  2015. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкови амортизације 9.244  6.983 

 

 

 

9.12. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 

 

Трошкови дугорочних  резервисања односе се на: 

 

 2016.  2015. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкове резервисања за гарантни рок    

Резервисања за трошкове обнављања природних 

богатстава 

   

Резервисања за задржане кауције и депозите    

Резервисања за трошкове реструктурирања    

Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 279  325 

Остала резервисања    

Укупно 279  325 

 

 

 

9.13. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ  

 

 2016.  2015. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкови непроизводних услуга 5.447  4.301 

Трошкови репрезентације 1.341  529 

Трошкови премија осигурања 462  361 

Трошкови платног промета 335  375 

Трошкови чланарина 138  138 

Трошкови пореза 12.203  12.192 

Трошкови доприноса    

Остали нематеријални трошкови 608  678 

Свега 20.534  18.574 

Укупно 20.534  18.574 

 

 



 

 

 

9.14. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 

 

 2016.  2015. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Приходи од камата (од трећих лица) 351  1.479 

Укупно 351  1.479 

 

 

 

9.15. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 

 

 2016.  2015. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Расходи од камата (од трећих лица) 1  6 

Укупно 1  6 

 

 

 

9.16. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ 

ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 

 

 2016.  2015. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Негативне курсне разлике (према трећим лицима) 10  21 

Расходи по основу ефеката валутне клаузуле (према трећим 

лицима) 

   

Укупно 10  21 

 

 

 

 

9.17. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ 

ИМОВИНЕ  КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС 

УСПЕХА 

 

 2016.  2015. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Приходи од усклађивања вредности дугорочних 

финансијских пласмана и хартија од вредности 

расположивих за продају 

   

Приходи од усклађивања вредности потраживања и 

краткорочних финансијских пласмана 

769  1.173 

Укупно 769  1.173 

 

 



 

 

 

 

9.18.  РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ 

ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС 

УСПЕХА 

 

 2016.  2015. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Обезвређење дугорочних финансијских пласмана и других 

хартија од вредности расположивих за продају 

   

Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских 

пласмана 

1.564  1.657 

Укупно 1.564  1.657 

 

 

 

9.19.  ОСТАЛИ ПРИХОДИ  

 

 2016.  2015. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Остали приходи    

Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, 

постројења и опреме 

40  5.045 

Добици од продаје биолошких средстава 0  0 

Добици од продаје учешћа и хартија од вредности 0  0 

Добици од продаје материјала 0  0 

Вишкови 23  92 

Наплаћена отписана потраживања   21 

Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика 

који не испуњавају услове да се искажу у оквиру осталог 

свеобухватног резултата 

   

Приходи од смањења обавеза 1   

Приходи од укидања дугорочних и краткорочних 

резервисања 

   

Остали непоменути приходи 459  2.786 

Свега 523  7.944 

Приходи од усклађивања вредности имовине    

Приходи од усклађивања вредности биолошких средстава 0  0 

Приходи од усклађивања вредности нематеријалних 

улагања 

0  0 

Приходи од усклађивања вредности некретнина, 

постројења и опреме 

0  174 

Приходи од усклађивања вредности залиха 0  0 

Приходи од усклађивања вредности остале имовине 0  0 

Свега 0  174 



 

 

Укупно 523  8.118 

 

 

 

9.20.  ОСТАЛИ РАСХОДИ 

 

 

 2016.  2015. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Остали расходи    

Губици по основу расходовања и продаје нематеријалних 

улагања, некретнина, постројења и опреме 

101  947 

Губици по основу и расходовања и продаје биолошких 

средстава 

0  0 

Губици по основу продаје учешћа у капиталу и хартија од 

вредности 

0  0 

Губици од продаје материјала    

Мањкови    

Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, 

који не испуњавају услове да се искажу у оквиру осталог 

свеобухватног резултата 

   

Расходи по основу директних отписа потраживања 0  0 

Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе 0  0 

Остали непоменути расходи 1.520  2.212 

Свега 1.621  3.159 

Расходи  по основу обезвређења имовине     

Обезвређење биолошких средстава    

Обезвређење нематеријалних средстава    

Обезвређење некретнина, постројења и опреме    

Обезвређење залиха материјала и робе    

Обезвређење остале имовине    

Свега 0  0 

Укупно 1.621  3.159 

 

 

 

 

 

 

 

9.21.  ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 

 

 

 2016.  2015. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 



 

 

Финансијски резултат у билансу успеха (добитак/губитак 

пре опорезивања) 

18.595  20.426 

   Нето капитални добици (губици)    

   Усклађивање и корекције  расхода у пореском билансу 1.044  -668 

   Усклађивање и корекција прихода у пореском билансу 0  -4.715 

Опорезива добит/губитак 19.639  15.043 

   Умањење за износ губитка из ранијих година 0  0 

Капитални добитак 0  6.307 

   Умањење за износ капиталних губитака ранијих година 0  0 

Пореска основица 19.639  21.350 

   Умањење за приходе од дивиденди и удела у добити од 

резидентних обвезника 

0  0 

Умањена пореска основица (Образац ПБ) 0  0 

Обрачунати порез (15%) 2.946  3.202 

   Умањење обрачунатог пореза по основу пореских 

подстицаја и ослобађања 

0  0 

ПОРЕЗ НА ДОБИТАК (Образац ПДП) 2.946  3.202 

Одложени порески расход периода 0  0 

Одложени порески приход периода 158  159 

 

Обрачун пореза на добитак врши се по стопи од 15% у складу са пореским прописима.  

 

 

 

10. БИЛАНС СТАЊА 

 

10.1 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 

  

Улага

ња у 

развој 

Концес

ије, 

патенти

, 

лиценц

е и 

слична 

права 

Софт

вер и 

сличн

а 

права 

Гудв

ил 

Остала 

нематериј

ална 

улагања 

Нематериј

ална 

улагања у 

припреми 

Аванси за 

нематериј

алну 

имовину 

Укуп

но 

Набавна 

вредност 

                

Стање на 

почетку 

године 

2016 

  349 1,350         1,699 

Корекциј

а 

почетног 

              0 



 

 

стања 

Нове 

набавке 

    15         15 

Пренос са 

једног 

облика на 

други 

              0 

Процена               0 

Отуђивањ

е и 

расходова

ње 

              0 

Остало               0 

Стање на 

крају 

године 

2016 

0 349 1,365 0 0 0 0 1,714 

                

0 
                

Исправка 

вредност

и 

              0 

Стање на 

почетку 

године 

2016 

  160 67         227 

Корекциј

а 

почетног 

стања 

  0           0 

Амортиза

ција 2016. 

године 

  174 136         310 

Процена               0 

Отуђивањ

е и 

расходова

ње 

              0 



 

 

Обезвређ

ења 

              0 

Остало                0 

Стање на 

крају 

године 

2016 

0 334 203 0 0 0 0 537 

Неотписа

на 

вредност 

31.12.201

6. 0 14 1,162 0 0 0 0 

 

 

 

 

1,177 

Неотписа

на 

вредност 

31.12.201

5. 0 189 1,283 0 0 0 0 

 

 

 

 

1,472 

 

 

10.2 НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА  И  ОПРЕМА       

 

  

Земљишт

е 

Грађев

ински 

објекти 

Постр

ојења 

и 

опрема 

Инвест

иционе 

некрет

нине 

Остале 

некрет

нине, 

постро

јења и 

опрема 

Некрет

нине, 

построј

ења и 

опрема 

у 

припре

ми 

Улага

ња на 

туђи

м 

некре

тнина

ма, 

постр

ојењи

ма и 

опре

ми 

Ав

анс

и Укупно 

Набавна 

вредност 

                  

Стање на 

почетку 

године 

2016 

18,829 174,516 70,107     980     264,432 

Корекција 

почетног 

стања 

0               0 



 

 

Нове 

набавке 

  14,248 9,569 0 0 292 0   24,109 

Пренос са 

једног 

облика на 

други 

  0       0     0 

Процена 0               0 

Отуђивање 

и 

расходова

ње 

  0 -749     0     -749 

Остало                 0 

Стање на 

крају 

године 

2016 

18,829 188,764 78,927 0 0 1,272 0 0 287,792 

                  0 

                  0 

Исправка 

вредности 

                0 

Стање на 

почетку 

године 

2016 

  32,456 35,339           67,795 

Корекција 

почетног 

стања 

  0             0 

Амортизац

ија 2016. 

године 

  3,100 5,835 0         8,935 

Процена                 0 

Отуђивање 

и 

расходова

ње 

  0 -526           -526 

Обезвређе

ња 

                0 



 

 

Остало                  0 

Стање на 

крају 

године 

2016 

0 35,556 40,648 0 0 0 0 0 76,204 

Неотписан

а вредност 

31.12.2016. 18,829 153,208 38,279 0 0 1,272 0 0 

 

 

211,588 

 

 

 

10.3 ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА И ОБАВЕЗЕ 

 

Одложена пореска средства у износу од РСД 219 хиљада, обухватају износе пореза из 

добити који могу да се поврате у наредним периодима по основу резервисања за 

отпремнине прилоком одласка у пензију. Признају се у мери у којој је вероватно да ће 

будући опорезиви добитак бити остварен. 

 

Одложене пореске обавезе у износу од РСД 12.958 хиљада, обухватају износе пореза на 

добит који се плаћају у наредним периодима по основу опорезивих привремених разлика 

између рачуноводствене и пореске основице због различитих прописа обрачуна пореске и 

рачуноводствене амортизације. 

. 

Одложена пореска средства и обавезе по годинама: 

 

 2016.  2015. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Одложена пореска средства 219  177 

Одложене пореске обавезе 12.958  13.073 

Нето одложена пореска средства /(обавезе) 12.739  12.896 

    

 

10.4 ЗАЛИХЕ 

 

 2016.  2015. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Материјал 1.233  1.188 

Резервни делови     

Алат и ситан инвентар    

Недовршена производња    

Недовршене услуге    

Готови производи    

Роба 45   



 

 

Стална средства намењена продаји 90   

Плаћени аванси за залихе и услуге 510  1.094 

Укупно 1.878  2.282 

 

У 2016. години није било отписа и обезвређења залиха. 

 

 

10.5                 ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 

Потраживања по основу продаје односе се на потраживања од купаца: 

 2016.  2015. 

 РСД хиљада  РСД 

хиљада 

У земљи - матичних и зависних правних лица    

У иностранству  - матичних и зависних правних 

лица 

   

У земљи – осталих повезаних правних лица   4 

У иностранству – осталих повезаних правних лица    

У земљи    

У иностранству    

Остала потраживања по основу продаје  5.925  6.247 

Укупно 5.925  6.251 

 

Потраживања од купаца се усаглашавају у складу са правилником о рачуноводству и 

рачуноводственим политикама једном годишње са стањем на дан 31.10. Проценат 

усаглашености је приближно 95 %. 

У билансу су исказана као коригована за вредност исправки потраживања. 

 

 

10.6 ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 

Друга потраживања обухватају: 

 2016.  2015. 

 РСД 

хиљада 

 РСД 

хиљада 

Потраживања за камату и дивиденде    

Потраживања од запослених 3.168  3.021 

Потраживања од државних органа и организација    

Потраживања за више плаћен порез на добитак    

Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и 

доприноса 

3  3 

Потраживања за накнаде зарада које се рефундирају 373   

Потраживања по основу накнада штета    

Остала краткорочна потраживања 20  20 

Минус: Исправка вредности других потраживања    

Укупно 3.564  3.044 

 



 

 

 

10.7 КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 

 

Друштво нема краткорочних финансијских пласмана. 

 

 

 

10.8 ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И  ГОТОВИНА 

 

 2016.  2015. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

У динарима:    

Хартије од вредности – готовински еквиваленти    

Текући (пословни) рачуни 31.559  39.272 

Издвојена новчана средства и акредитиви    

Благајна 120  29 

Остала новчана средства    

Новчана средства чије је коришћење ограничено или 

вредност умањена 

   

Свега 31.679  39.301 

    

У страној валути:    

Девизни рачуни    

Девизни акредитиви    

Девизна благајна    

Остала новчана средства    

Новчана средства чије је коришћење ограничено или 

вредност умањена  

   

Свега    

Укупно 31.679  39.301 

 

 

10.9 ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ  

 

Порез на додату вредност односи се на: 

 2016.  2015. 

 РСД 

хиљада 

 РСД 

хиљада 

Порез на додату вредност у примљеним фактурама по 

општој стопи (осим плаћених аванса) 

99  103 

Порез на додату вредност у примљеним фактурама по 

посебној стопи (осим плаћених аванса) 

3  5 

Порез на додату вредност у датим авансима по општој стопи 0  0 

Порез на додату вредност у датим авансима по посебној 

стопи 

0  0 



 

 

Порез на додату вредност плаћен при увозу добара по 

општој стопи 

0  0 

Порез на додату вредност плаћен при увозу добара по 

посебној стопи 

0  0 

Порез на додату вредност обрачунат на услуге иностраних 

лица 

0  0 

Накнадно враћен порез на додату вредност купцима – 

страним држављанима 

0  0 

ПДВ надокнада исплаћена пољопривредницима 0  0 

Потраживања за више плаћен порез на додату вредност 0  0 

Укупно 102  108 

 

 

10.10 АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 

 

Активна временска разграничења чине: 

 2016.  2015. 

 РСД 

хиљада 

 РСД хиљада 

Унапред плаћени трошкови    

Потраживања за нефактурисани приход    

Разграничени трошкови по основу обавеза 410  200 

Остала активна временска разграничења    

Укупно 410  200 

 

 

10.11 ОСНОВНИ КАПИТАЛ 

 

Основни капитал обухвата следеће облике капитала: 

   2016.  2015. 

 %  РСД 

хиљада 

 РСД хиљада 

Акцијски капитал      

  - обичне акције   74.860  74.860 

  - преференцијалне акције      

Удели друштва са ограниченом одговорношћу      

Улози      

Државни и капитал      

Друштвени капитал      

Задружни удели      

Емисиона премија      

Остали основни капитал   3.266  3.266 

Укупно   78.126  78.126 

 

 



 

 

Акционари Друштва су: 

     2016.  2015. 

 Врста акција  %  РСД 

хиљада 

 РСД хиљада 

 

Обичне 

акције/Преференци

јалне акције  

      

Град Суботица обичне  70  52.402  52.402 

Мали акционари обичне  30  22.458  22.458 

        

        

        

Укупно     74.860  74.860 

        

Акцијски капитал чини 39400 обичних акција, књиговодствене вредности од 1900,00 

динара по акцији.  

 

Акцијски капитал - обичне акције обухватају оснивачке и у току пословања емитоване 

акције са правом управљања, правом на учешће у добити акционарског друштва и на део 

стечајне масе у складу са актом о оснивању, односно одлуком о емисији акција.  

 

Извршено је  усаглашавање са Централним регистром хартија од вредности. 

 

Извршено је извршено усаглашавање са Агенцијом за привредне регистре. 

 

 

10.12 РЕЗЕРВЕ 

 

Резерве обухватају следеће облике резерви: 

 2016.  2015. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Законске резерве 21.879  21.879 

Статутарне и друге резерве 38.550  29.859 

Укупно 60.429  51.738 

 

Законске резерве су обавезно формиране до 2004 године, тако што се сваке године из 

добитка уносило најмање 5% док резерве не достигну најмање 10% основног капитала 

 

Статутарне и друге резерве представљају резерве које се формирају у складу са општим 

актима Друштва. 

 

 

10.13 РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ 

РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, 

ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ 

 



 

 

 2016.  2015. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације 

нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме 

77.826  77.826 

 

 

 

10.14 НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ/ГУБИТАК 

 

 2016.  2015. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Нераспоређени добитак ранијих година 273  273 

Нераспоређени добитак текуће године 15.807  17.383 

Укупан добитак 16.080  17.656 

Губитак ранијих година    

Губитак текуће године    

Укупан губитак    

 

10.15 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 

 

Дугорочна резервисања се признају када: 

-  друштво има обавезу (правну или стварну) каја је настала као резултат прошлог 

догађаја; 

-  је вероватно да ће одлив ресурса који садржи економске користи бити потребан за 

измирење обавезе; и 

-  износ обавезе може поуздано да се измери. 

 

Дугорочна резервисања обухватају: 

 2016.  2015. 

 РСД 

хиљада 

 РСД 

хиљада 

Резервисања за трошкове у гарантном року    

Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава    

Резервисања за задржане кауције и депозите    

Резервисања за трошкове реструктурирања     

Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 

(отпремнине приликом одласка у пензију) 

1.458  1.179 

Резервисања за трошкове судских спорова    

Остала дугорочна резервисања    

Укупно 1.458  1.179 

 

10.16 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

 

Дугорочне обавезе обухватају: 



 

 

 2016.  2015. 

 РСД 

хиљада 

 РСД 

хиљада 

Обавезе које се могу конвертовати у капитал    

Обавезе према матичним и зависним правним лицима    

Обавезе према осталим повезаним правним лицима    

Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду 

дужем од годину дана 

   

Дугорочни кредити и зајмови у земљи    

Дугорочни кредити и зајмови у иностранству    

Обавезе по основу финансијског лизинга    

Остале дугорочне обавезе    

Укупно    

    

 

 

10.17 КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 

 

Краткорочне финансијске обавезе : 

Друштво нема краткорочних финансијских обавеза. 

 

 

 

10.18 ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 

 

 2016.  2015. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Примљени аванси 3.013  2.128 

 

 

10.19 ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 

 

Обавезе из пословања односе се на обавезе од добављача: 

 2016.  2015. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Матичних и зависних правних лица у земљи    

Матичних и зависних правних лица у 

иностранству 

   

Осталих повезаних правних лица у земљи 556  540 

Осталих повезаних правних лица у 

иностранству 

   

У земљи 1.831  1.663 

У иностранству    

Остале обавезе из пословања     

Укупно 2.387  2.203 



 

 

 

Обавезе из пословања се усаглашавају по примљеним изводима отворених ставки од 

добављача. Проценат усаглашености је 100%. 

 

 

 

 

10.20 ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ  

 

Обавезе из специфичних послова 2016.  2015. 

Обавезе према увознику 

РСД 

хиљада 

 РСД 

хиљада 

Обавезе по основу извоза за туђ рачун 0  0 

Обавезе по основу комисионе и консигнационе продаје 0  0 

Остале обавезе из специфичних послова 0  0 

Свега 0  0 

    

Обавезе за зараде и накнаде зарада (бруто)    

Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада 

зарада које се рефундирају 

0  226 

Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет 

запосленог 

  30 

Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет 

запосленог 

  63 

Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада 

на терет послодавца 

  57 

Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундирају   0 

Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на терет 

запосленог које се рефундирају 

  0 

Обавезе за порезе и доприносе  на накнаде зарада на терет 

послодавца које се рефундирају 

  0 

Свега   376 

    

Друге обавезе    

Обавезе по основу камата и трошкова финансирања 0  0 

Обавезе за дивиденде 70  66 

Обавезе за учешће у добитку    

Обавезе према запосленима   172 

Обавезе према директору, односно члановима органа 

управљања и надзора 130 

 

255 

Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима 180   

Обавезе за нето приход предузетника који аконтацију 

подиже у току године 

   

Обавезе за краткорочна резервисања    

Остале обавезе   106 



 

 

Свега 380  599 

Укупно 380  975 

 

 

 

 

 

10.21 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ  

 

Обавезе за порез на додату вредност обухватају: 

 2016.  2015. 

 РСД 

хиљада 

 РСД 

хиљада 

Обавезе за ПДВ по издатим фактурама по општој стопи 

(осим примљених аванса) 

2.862  2.547 

Обавезе за ПДВ по издатим фактурама по посебној стопи 

(осим примљених аванса) 

   

Обавеза за ПДВ по примљеним авансима по општој стопи    

Обавеза за ПДВ по примљеним авансима по посебној 

стопи 

   

Обавеза за ПДВ по основу сопствене потрошње по општој 

стопи 

  111 

Обавеза за ПДВ по основу сопствене потрошње по 

посебној стопи 

   

Обавеза за ПДВ по основу продаје за готовину    

Обавезе за ПДВ по основу разлике обрачунатог пореза на 

додату вредност и претходног пореза 

   

Укупно 2.862  2.658 

 

 

10.22 ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ  ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ 

ДАЖБИНЕ 

Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине обухватају: 

 2016.  2015. 

 РСД 

хиљада 

 РСД 

хиљада 

Обавезе за акцизе    

Обавезе за порез из резултата 876  1.902 

Обавезе за порезе, царине и друге дажбине из набавке или 

на терет трошкова 

13  26 

Обавезе за доприносе који терете трошкове    

Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине 134  19 

Укупно 1.023  1.947 

 

 



 

 

10.23 ВАНБИЛАНСНА АКТИВА И ПАСИВА 

 

Друштво је у ванбиланској активи и пасиви евидентирало примљене менице као  

Као гаранције за извршење уговорних обавеза у вредности 2.275 хиљада динара. 

 

 

 

11. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА 

 

Друштво је повезано са правним лицима на територији града преко заједничког оснивача 

Град Суботица: 

1. ЈКП Чистоћа и зеленило  Суботица 

-остварен   приход од продаје у износу од 3 хиљаде динара 

-остварен расход у износу од 5.654 хиљаде динара 

2. ЈКП Водовод и канализација Суботица 

-остварен расход у износу од 296 хиљада динара 

 

 

12. ДОГАЂАЈИ НАКОН БИЛАНСА СТАЊА 

 

Друштво је у складу са ставом 8 МРС 10 обухватило и корективне догађаје након 

дана биланса стања, то су догађаји настали у периоду од 01. 01 2017.године до 

15.02.2017. датума одобрења за обелодањивање, који се књиже у пословним 

књигама и признају у финансијским извештајима за 2016.годину. Промене се 

односе на наплату потраживања од купаца после дана биланса за које је на дан 

биланса извршена исправка вредности и реч је о суми од : 252.276,00 динара. 

 

 

 

13. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ 

 

Званични средњи курсеви НБС примењени за прерачун девизних позиција биланса стања 

у функционалну валуту су били следећи: 

    

 31.12.2016.  31.12.2015. 

ЕУР 123,4723  121,6261 

УСД    

ЦХФ    

ГБП    

 

 

14. СТАЛНОСТ ПОСЛОВАЊА 

 

Када припрема финансијске извештаје, руководство процењује способност друштва да 

настави да послује на неодређени временски период, сагласно са начелом сталности.  
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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРУШТВУ 

 

 

 

 

 Историјат Друштва 

 

У Историјском архиву Суботице постоји план уређења пијачног простора у Суботици из 

1791. године, који је један од најстаријих докумената такве врсте. План показује размештај 

закупљених тезги од стране трговаца, занатлија и произвођача, као и продаваца из 

околних места као што су Сегедин, Сомбор, Сента итд. 

 

У току другог светског рата, због уведене радне обавезе и продаје пољопривредних 

добара, на пијацама се продавало само оно што је расло у баштама. После ослобођења 

полако су се успостављали и нормализовали основни животни токови. То је био период 

централизоване привреде, када је и основано централно удружење тржних управа 

Југославије са центром у Београду, са циљем да оживи и усмери функционисање тржница 

у земљи. У Суботици, која је спадала у то време у другу категорију градова, са преко 

100.000 становника, основана је пијачна управа Суботице, чији је задатак био да 

непрекидно води бригу и непосредно управља пијацама, да их унапређује и одржава, 

односно наплаћује тржну накнаду за коришћење пијачних простора и зграда према 

одредбама тарифе и правилника о наплати тржне накнаде. Постоје документи по којима се 

виде тачни прописи по којима је морала да послује пијачна управа у Суботици. 

Пуно пословно име АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УСЛУГЕ НА 

ТРЖНИЦАМА ТРЖНИЦА СУБОТИЦА 

Скраћено пословно име АД „ТРЖНИЦА“ СУБОТИЦА 

Власничка структура 70% Град Суботица; 30% мањински акционари 

Седиште Суботица 

Број запослених 65 

Делатност Изнајмљивање властитих или изнајмљених 

некретнина и управљање њима (68200) 

Датум оснивања 26.03.1991. 

Датум регистрације 08.02.2006. 

Број регистрације БД. 14371/2005 

Број текућег рачуна 330-2000095-30  

355-1000780-35  

205-3533-62 

Матични број 08236585 

ПИБ 100960198 

Подаци о капиталу Уписани новчани капитал 74.860.000,00 динара на дан 

10.08.2015. године 

Директор Јока Бранислав 
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Пијачна управа Суботице је ликвидирана 31. децембра 1960. године. Нова установа је 

основана под називом УПРАВА ТРЖНИЦА У СУБОТИЦИ која почиње са радом 1. 

јануара 1961. године. 

 

У периоду од 1961. године до 1972. године управа Тржнице Суботице доживљава 

константан пораст у пословању, а средства наплаћена од пијачних услуга коришћена су за 

одржавање и изградњу нових пијачних простора. На седници одржаној средином маја 

1973. године донета је одлука о повезивању Тржнице са тржницама широм Југославије у 

циљу пословно – техничке сарадње, испитивања тржишта, снабдевања пијаца, 

маркетизацији промета, избора и набавке опреме, образовању кадрова и сарадње са 

тржницама у иностранству. 

 

Током 1974. године због промене пословања предузећа и установа у целој држави донет је 

споразум о удруживању у здружено предузеће за урбанизам и стамбено комуналну 

делатност у Суботици, скраћено ЗДРУЖЕНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ. 

 

Након иступања неколико предузећа из овог система, 1977. године потписује се споразум 

о удруживању у комуналну радну организацију Суботица КРОС. Тржница добија статус 

основне организације удруженог рада, а током наредних неколико година послује 

позитивно и битно доприноси у изградњи пијачних објеката и магацина. 

 

Током 1980. године, и следећих девет година, ООУР „Тржница“ ће имати статус сектора, 

односно радне јединице. Међутим, врло брзо се показало да ово припајање није 

најсрећније решење, и већ пред крај декаде преовладава мишљење о потреби 

осамостаљивања „Тржнице“. 

Стварањем Холдинга „Пешчара“, 1989. године „Тржница“ је постала деоничарско 

друштво, добила свој жиро рачун и своју имовину. Тада је добила и потпуну 

самосталност, која је 1991. године потврђена још једном статусном променом, када је 

„Тржница“ постала Акционарско друштво у којем Друштвено предузеће „Пешчара“ има 

25% капитала. 

 

Од тада „Тржница“ форсира интензиван развој пијачне делатности у Суботици. Тако је од 

1992. до 2000. године „Тржница“ у Суботичке пијаце уложила око 1,5 милиона немачких 

марака. Реализацијом ових инвестиција и сталним улагањима у квалитет рада на пијацама, 

„Тржница“ се сврстала међу три најуспешније пијачне управе у земљи, а начином 

пословања приближила се европским стандардима. 

 

У овом периоду „Тржница“ је сарађивала са око 3.000 произвођача воћа, поврћа, свежег 

меса и млечних производа, односно самосталних предузетника, који на једанаест пијаца, 

односно 2.240 тезги и у 300 локала успешно снабдевају град свим потребним животним 

намирницама и другом робом на мало. 

 

У овом периоду „Тржница“ је интезивно сарађивала и са одговарајућим службама 

Скупштине општине Суботица. Наиме, 1994. године СО Суботица је пијачну делатност 

прогласила комуналном и са „Тржницом” склопила вишегодишњи уговор. Од тада су 

сваке године СО Суботица и „Тржница“ усаглашавали планове развоја пијачне 

делатности, што је у нашим условима спецификум, али се као решење показало добрим. 
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Од 1. јанура 2000. године услови пословања су се значајно променили. Наиме, тада је 

раскинут уговор са Скупштином општине Суботица, те је значајан део делатности 

 ( Млечна пијаца и Занатска пијаца на Тргу Октобарске револуције, пијаца „Зеленац“, 

Зелене пијаце у улици Мирка Боговића и Теслином насељу ) припао новоформираном 

градском Јавном комуналном предузећу „Суботичке пијаце“. 

 

„Тржница“ је у нови миленијум ушла са још једним инвестиционим циклусом – изграђена 

је још једна хала (надстрешница) са 288 тезги и асфалтиран паркинг простор унутар 

Тржног центра Мали Бајмок. Тако се од трговишта као зачетка пијачне делатности стигло 

до ТРЖНОГ ЦЕНТРА. 

 

   

 Подаци о Управи друштва 

 

Друштво је основано у складу са Законом о привредним друштвима и организовано је као 

дводомно . 

 

Органи друштва су: 

1.Скупштина, 

2.Надзорни одбор, 

3.Извршни одбор директора, 
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 Организациона структура – шема 

 

 
 

 

А.Д. "Тржница" Суботица је акционарско друшво у ком је управљање друштвом 

организовано као дводомно, а органи управљања у њему су Скупштина, коју чине 

акционари (70% акција власништво Град Суботице, 30% мањински акционари). Други 

орган управљања је Надзорни одбор, у чијем саставу су председник и четири члана, као и 

Одбор директора на челу са генералним директором. 

 

Организација послова је подељена на три сектора: 

 Сектор за економско финансијске послове  

- служба за рачуноводство и финансије и  

- служба комерцијале;   

 Сектор за правне, кадровске и опште послове  

- служба за правне и кадровске послове и  
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- служба за опште послове; 

 Сектор за пијачну делатност чине  

- служба инкасаната,  

- служба чистача и  

- служба чувара; 

 

 Регулатива:  

 

1. Закон о буџетском систему (»Службени гласник РС«  , бр. 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16 ) 

2.  Закон о буџету Републике Србије (»Службени гласник РС« 

бр.54/09,73/10,101/10,101/11,93/12,62/13,63/13,108/13,142/14,68/15,99/16) 

3. Закон о јавним набавкама(»Службени гласник РС«  бр. 124/12, 14/15, 68/15) 

4. Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно 

зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава  (»Службени 

гласник РС« 116/2014) 

5. Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно 

ангажовање код корисника јавних средстава  

6. Закон о рачуноводству (»Службени гласник РС« број 62/2013), 

7. Закон о ревизији (»Службени гласник РС« број 62/2013), 

8. МСФИ (»Службени гласник РС« број 35/2014), 

9. Закон о порезу на добит правних лица (»Службени гласник РС«, бр. 25/2001, 80/2002, 

80/2002 - др. закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 

68/2014 - др. закон, 142/2014, 91/2015 - аутентично тумачење и 112/2015), 

10. Закон о порезу на додату вредност (»Службени гласник 

РС«,бр.84/04,86/04,61/05,61/07,93/12,108/13,68/14,142/14,83/15, 5/16, 108/16)  

11. Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна 

друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике (»Службени гласник РС« број 

95/2014, 144/2014); 

12. Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна 

друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике (»Службени гласник РС«, 

114/06, 119/08,9/09, 4/10, 3/11 101/12, 95/2014), 

13. Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начину 

утврђивања пореза на добит правних лица (»Службени гласник РС« број 99/2010 

и08/2011, 13/2012,8/2013, 20/2014), 

14. Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних 

лица(»Службени гласник РС« број 30/15, 101/16), 

15. Правилник о начину разврставања сталних средстава по групама и начину 

утврђивања амортизације за пореске сврхе (»Службени гласник РС« број 116/2004 и 

99/2010). 

 

 



7 
 

 

2. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ДРУШТВА 

 

 БИЛАНС СТАЊА                                                         (Прилог 1) 

 БИЛАНС УСПЕХА                                                       (Прилог 2) 

 СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ                                    (Прилог 3) 

 ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ                 (Прилог 4) 

 ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ    (Прилог 5) 

 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ               (Прилог 6)   

 НАПОМЕНЕ                                                                  (Прилог 7) 

 

 Финансијски показатељ пословања (рацио анализа) 

 

ПОДАЦИ О РАЗВОЈУ И РЕЗУЛТАТУ ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА  

ИЗВЕШТАЈ УПРАВЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ 
УСВОЈЕНЕ ПОСЛОВНЕ ПОЛИТИКЕ  

Основни циљеви пословне политике за 
2016. годину, реализовани су у целости.  

АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА  

Укупни приходи у 000 динара  172.889(000) 

Укупни расходи у 000 динара  154.294(000) 

Бруто добит  18.595(000) 

Принос на укупни капитал  7,99%  

Нето принос на сопствени капитал  6,79%  

Пословни нето добитак  9,23%  

Степен задужености  4,34% 

И степен ликвидности  3,27 

ИИ степен ликвидности  4,38 

Нето обртни капитал у 000 динара  33.893(000) 

ЦЕНА АКЦИЈА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:  

Највиша  
 

Најнижа  
 

Тржишна капитализација у 000 динара   216.306 (000) 

Добитак по акцији у динарима  441,19 

Исплаћена дивиденда по акцији за 
последње две године бруто у динарима  

2015. година  2014. година  

110,30 107,95 

Промене веће од 10% у односу на предходну годину 

Имовина  
 

Обавезе  
 

Нето 
добитак/губитак  

Остварена је нето добит у износу од 15.807 хиљада динара.  
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 Структура запослених 

 

Редни 

број 
Опис 

Квалификацион

а структура   

Редни 

број 
Опис 

Старосна 

структура 

1 ВСС 12 
 

1 До 30 година 3 

2 ВС 2 
 

2 30 до 40 година 13 

3 ВКВ 3 
 

3 40 до 50 25 

4 ССС 25 
 

4 50 до 60 18 

5 КВ 15 
 

5 Преко 60 3 

6 ПК 0 
  

УКУПНО 62 

7 НК 5 
  

Просечна 

старост 
46,22 

 
УКУПНО 62 

    

 

Редни број Опис 

Структура по 

времену у радном 

односу 

1 До 5 година 24 

2 5 до 10 16 

3 10 до 15 1 

4 15 до 20 11 

5 20 до 25 7 

6 25 до 30 0 

7 30 до 35 0 

8 Преко 35 3 

  УКУПНО 62 
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Редни број Опис 
Запосленост по 

секторима 

1 Извршни одбор директора 4 

2 Пословно технички секретар 1 

3 Помоћник дир.за опертивно техн. послове 1 

4 Стручни сарадник за оеративно техничке послове 1 

5 
Сектор за економско 

финансијске послове 

Служба рачуноводства и 

финансија 
3 

Служба комерцијале 6 

6 
Сектор за правне, 

кадровске и опште 

послове 

Служба за правне и 

кадровске послове 
3 

Служба за опште послове 11 

7 
Сектор за пијачну 

делатност 

Служба инкасаната 11 

Служба чистача 10 

Служба чувара 11 

  Укупно 62 

 

 

3. ИНФОРМАЦИЈЕ О УЛАГАЊИМА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

 

Стратегија друштвено одговорног пословања је релевантан део корпоративне 

стратегије Тржница Суботица, у циљу успостављања равнотеже између остваривања 

економских интереса, друштвеног развоја, заштите животне средине и очувања 

природних ресурса. Став запослених и менаџмента Друштва је да је задатак свих, а 

посебно великих привредних субјеката, не само да дају свој допринос друштву, већ и 

да одговорно, савесно и паметно користе ресурсе, улажу у одрживи развој и на тај 

начин врате свој дуг друштву и заједници. У складу са тим, Тржница Суботица, као 

активни и одговорни члан друштва, поштује закон и етичке принципе опште 
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прихваћене у вођењу пословања и одбацује и осуђује средства нелегалног и 

неприличног понашања да би се постигли пословни циљеви, које остварује 

искључиво квалитетом својих услуга.  

Када су спољашње јавности у питању, Тржница Суботица обезбеђује да тржиште, 

добављачи и јавност буду информисани о деловању Друштва поштујући фер 

конкуренцију, јер верује да је то у његовом сопственом интересу и у интересу 

његових корисника и власника капитала. Тржница Суботица предузима мере за 

заштиту животне средине усвајајући еколошки орјентисане технологије и методе са 

циљем да се смањи негативан утицај на животну околину. При обављању делатности, 

Друштво води рачуна о аспектима заштите животне средине, као што су рационална 

потрошња енергије, превенција настајања отпадног материјала, правилно одлагање 

отпадног материјала и његова рециклажа. Друштво даје допринос развоју правих 

друштвених вредности пружајући помоћ широј друштвеној заједници. Друштво 

генерише разне врсте отпада који се уредно уклања према законским прописима. 

Друштво има закључене уговоре за откуп опасног и неопасног отпада са предузећима 

овлашћеним за такву врсту делатности. Низом акција савесног одлагања 

електронског отпада и одговорним односом према природи,  Тржница Суботица 

показује посвећеност заштити животне средине и спремност да се еколошки савесно 

послује. Приликом доношења стратешких одлука, Друштво узима у обзир одредбе 

важећег закона који регулише област заштите животне средине, као и све 

потенцијалне ризике свог пословања и утицаје који се могу рефлектовати на 

природно окружење.  

 

 

4. ПЛАНИРАНИ БУДУЋИ РАЗВОЈ  

 

Основна делатност Друштва је изнајмљивање властитих или изнајмљених  некретнина и 

управљање њима. Већински власник капитала АД“Тржница” је Град Суботица, који је 

одлуком Владе Републике Србије, крајем маја 2012. године добио на поклон 70% акција  

овог друштва. Мали акционари, углавном запослени и бивши запослени у овом друштву 

су власници преосталих 30% акција. АД “Тржница спада у ред пет највећих, 

најразвијенијих и инфраструктурно најбоље опремљених пијачних управа  у Србији. АД 

“Тржница” Суботица је Друштво које се бави пружањем услуга у области пијачне 

делатности. Један је од оснивача и активних чланова Пословног удружења “Пијаце 

Србије”. Друштво данас сарађује са више од 2000 корисника услуга, трговаца и 

пољопривредних произвођача, успешно и профитно послује од свог оснивања. Квалитет, 

прецизност и стил је свакодневна филозофија пословања друштва, оријентисана ка 

потребама и захтевима наших корисника и купаца. 

АД “Тржница” Суботица основну делатност обавља на пет пијаца које се простиру на 

површини од 79.632 м2. То су робна пијаца “Мали Бајмок” (тзв. Бувљак), зелене пијаце 

“Палић“ и „Алаксандрово“ , Ауто пијаца и Сточна пијаца. У оквиру робне пијаце “Мали 
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Бајмок”  је организована  и зелена пијаца која послује као саставни део овог великог 

продајног простора. 

Робна пијаца “Мали Бајмок”, на којој свакодневно послује  око 2000 продаваца и 

произвођача робе широке потрошње, воћа, поврћа, млечних и других производа, 

представља једну од најпосећенијих, најфреквентнијих и најорганизованијих пијаца у 

окружењу. Она је деценијама и купцима и продавцима синоним за понуду у дијапазону“ 

од игле до локомотиве ”, место где људи могу да пронађу и купе све што пожеле. Зато је 

наш мото “УВЕК СА ВАМА” Са четири хале, преко 1600 тезги, више од 200 локала и 

затвореним паркингом, она је инфраструктурно најопремљенија и једна од највећих 

робних пијаца у региону.  

 

Тржница ад  је свој просторни капацитет за обављање пијачне делатности проширила за 

још једну пијацу у Бајмоку. Пијацу у Бајмоку добила је на коришћење од Града Суботице. 

Пијаца се простире на  4.454 м2 и има преко 76 тезги на којима се претежно продају 

пољопривредни производи. Планирани послови у будућем периоду, који се односе на 

наведену пијацу, су санација и реконструкција  као и  активности које ће утицати на развој 

пијачне делатности у Бајмоку.  

Друштво тежи:  

 

- да повећа  задовољство наших корисника и купаца  слушајући и одговарајући на 

њихове потребе, 

- да обезбеди атрактивне могућности за рад за све запослене посвећене свом послу, 

- да успостави и развија партнерске односе са добављачима, 

- да – развијајући свест, обученост, компетентност и знања запослених - непрекидно 

побољшава ефективност и ефикасност наших пијачних услуга, обезбеђујући на тај 

начин додатну вредност за акционаре. 

-  

Друштво је током 2014 године успоставило систем менаџмента квалитетом који је 

усклађен са захтевима стандарда  ИСО 9001:2008, систем менаџмента заштитом животне 

средине, који је усклађен са захтевима ИСО 14001:2004, а систем менаџмента  

безбедношћу и здрављем на раду са захтевима стандарда ОХСАС 18001:2007, док су 

заједнички елементи система успостављени у складу са спецификацијом БСПАС 99:2006. 

АД “Тржница” Суботица примењује ефективни интегрисани систем менаџмента ради 

пружања услуга усаглашених са захтевима корисника и захтевима важећих закона и 

прописа и ради повећања задовољства корисника услуга спровођењем ИСМ 

Друштво иде у корак са временом, прати нове трендове развоја, и максимално је 

посвећено  корисницима услуга и купцима. На тим основама, ћемо и у будућности градити 

поверење и јачати нашу позицију на тржишту. 
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У наредним годинама АД “Тржница”  ће наставити да проширује своју инфраструктуру и 

као један добро организован и мотивисан тим ће развијати и унапређивати квалитет 

укупне понуде, а улагањем у нове инвестиције обезбедити најсавременији простор за 

обједињену продају свих врста робе. Наша визија је да обезбедимо водећу позицију на 

тржишту, на стабилним основама, да повећамо добит наших акционара и обезбедимо 

добробит наших запослених као и заједнице – окружења у ком делујемо. 

Један од главних праваца развоја менаџмента АД “Тржница” Суботица је и подстицање 

конкурентности, очување и промоција аутентичних вредности као и јачање угледа и 

поверења у области пружања пијачних услуга високог стандарда у региону и шире. 

Један од основних циљева Друштва је да:  

- активно учествује у унапређењу локалне средине, кроз улагање и унапређење 

сопствене бриге о окружењу; 

- оствари повећање продаје за 1% на годишњем нивоу и смањи трошкове пословања  за 

2%; 

- повећа степен искоришћености капацитета за 1% који ће бити утврђен праћењем 

укупног броја уговорених тезги и склопљених уговора; 

- ради на унапређењу пијачне делатности на тржишту, подиже ниво опремљености 

простора за издавање у складу са финансијским могућностима;  

- путем оглашавања пружа информације о питањима из области пијачне делатности; 

- креира и подстиче развој пијачне делатности на територији града највишег квалитета; 

- остварује сарадњу са пијачним управама и удружењима у региону – као чланица 

Удружења “Пијаце Србије"; 

- унапређује и усклађује пијачну делатност према новим законским прописима, као и 

да учествује у изради закона и прописа везано за пијачну делатност кроз Одбор за 

законодавство Удружења пијаца Србије. 

- Обезбеди примену стандарда и правила у домену заштите и очувања животне 

средине. 

- Оствари максималне резултате, уз дату количину и квалитет расположивих ресурса;  

Дугорочно, Друштво обезбеђује комерцијални квалитет понуде нашим корисницима и 

жели да са својим перфомансама буде лидер у грани и обезбеди профит за наше 

акционаре. 

 

5. АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ИСТРАЖИВАЊА И РАЗВОЈА 

- улагања у развој нових технологија,   

- улагања у  нову опрему,  

- улагања у истраживање нових идејних решења,  

- остале активности истраживања и развоја.   
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