
Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08119830 Шифра делатности 4399 ПИБ 101698243

Назив ATELJE GRAĐEVINSKO, PROJEKTNO, TRGOVAČKO, TURISTIČKO AKCIONARSKO DRUŠTVO, NOVI SAD

Седиште Нови Сад , Партизанских База 7

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

АКТИВА

00 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ 0001

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 +
0019 + 0024 + 0034) 0002 14250 15419 15951

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

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004

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

013 и део 019 3. Гудвил 0006

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 0007

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 0008

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 0009

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

0010 14250 15419 15951

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011 3.2 807 807 807

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 3.2 299 304 309

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 3.2 61 860 1022

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014 3.2.1 13083 13448 13813

025 и део 029 5. Остале некретнине, постројења и
опрема 0015

026 и део 029 6. Некретнине, постројења и опрема у
припреми 0016

027 и део 029 7. Улагања на туђим некретнинама,
постројењима и опреми 0017

028 и део 029 8. Аванси за некретнине, постројења и
опрему 0018

03 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021
+ 0022 + 0023) 0019 0 0 0

030, 031 и део 039 1. Шуме и вишегодишњи засади 0020

032 и део 039 2. Основно стадо 0021



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 0022

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 0023

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

0024 0 0 0

040 и део 049 1. Учешћа у капиталу зависних правних
лица 0025

041 и део 049 2. Учешћа у капиталу придружених
правних лица и заједничким подухватима 0026

042 и део 049
3. Учешћа у капиталу осталих правних
лица и друге хартије од вредности
расположиве за продају

0027

део 043, део 044 и део
049

4. Дугорочни пласмани матичним и
зависним правним лицима 0028

део 043, део 044 и део
049

5. Дугорочни пласмани осталим
повезаним правним лицима 0029

део 045 и део 049 6. Дугорочни пласмани у земљи 0030

део 045 и део 049 7. Дугорочни пласмани у иностранству 0031

046 и део 049 8. Хартије од вредности које се држе до
доспећа 0032

048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски
пласмани 0033

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

0034 0 0 0

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

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

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

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

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 0039

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 0040

056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 0041

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042

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

0043 1579 1307 734

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

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

11 2. Недовршена производња и недовршене
услуге 0046

12 3. Готови производи 0047



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

13 4. Роба 0048

14 5. Стална средства намењена продаји 0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050

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

0051 1525 1031 423

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

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

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

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

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056 13.1 1525 1031 423

205 и део

209
6. Купци у иностранству 0057

206 и део 209 7. Остала потраживања по основу
продаје 0058

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ
ПОСЛОВА 0059

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 13.2 44 44 44

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

0061

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

0062 0 0 0

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

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

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

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

234, 235, 238 и део
239

5. Остали краткорочни финансијски
пласмани 0067

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И
ГОТОВИНА 0068 14 1 4 66

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 19 9 194 160

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 34 41

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

0071 15829 16726 16685

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

ПАСИВА

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

0401 7583 8902 11085

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

0402 18335 18335 18335

300 1. Акцијски капитал 0403 15 18335 18335 18335

301 2. Удели друштава с ограниченом
одговорношћу 0404

302 3. Улози 0405

303 4. Државни капитал 0406

304 5. Друштвени капитал 0407

305 6. Задружни удели 0408

306 7. Емисиона премија 0409

309 8. Остали основни капитал 0410

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413

330

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

0414

33 осим 330

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

0415

33 осим 330

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

0416

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 +
0419) 0417 8617 8617 8617

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 8617 8617 8617

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 19369 18050 15867

350 1. Губитак ранијих година 0422 18050 16527 15867

351 2. Губитак текуће године 0423 1319 1523

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 0 0 0



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

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

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном
року 0426

401 2. Резервисања за трошкове обнављања
природних богатстава 0427

403 3. Резервисања за трошкове
реструктурирања 0428

404 4. Резервисања за накнаде и друге
бенефиције запослених 0429

405 5. Резервисања за трошкове судских
спорова 0430

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431

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

0432 0 0 0

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у
капитал 0433

411 2. Обавезе према матичним и зависним
правним лицима 0434

412 3. Обавезе према осталим повезаним
правним лицима 0435

413
4. Обавезе по емитованим хартијама од
вредности у периоду дужем од годину
дана

0436

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у
иностранству 0438

416 7. Обавезе по основу финансијског
лизинга 0439

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441

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

0442 8246 7824 5600

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

0443 2703 2785 2465

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

421 2. Краткорочни кредити од осталих
повезаних правних лица 0445

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи 0446 16 38 388

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0447



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

427
5. Обавезе по основу сталних средстава и
средстава обустављеног пословања
намењених продаји

0448

424, 425, 426 и 429 6. Остале краткорочне финансијске
обавезе 0449 16 2665 2397 2465

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И
КАУЦИЈЕ 0450 200 245

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

0451 2335 2060 1222

431 1. Добављачи - матична и зависна правна
лица у земљи 0452

432 2. Добављачи - матична и зависна правна
лица у иностранству 0453

433 3. Добављачи - остала повезана правна
лица у земљи 0454

434 4. Добављачи - остала повезана правна
лица у иностранству 0455

435 5. Добављачи у земљи 0456 17 2335 2060 1222

436 6. Добављачи у иностранству 0457

439 7. Остале обавезе из пословања 0458

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 18 2342 1906 1668

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА
ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460 19 6

48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,
ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0461 19.1 860 873

49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА 0462

Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ
КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 -
0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 -
0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 +
0442 - 0071) ≥ 0

0463

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 +
0441 + 0401 - 0463) ≥ 0 0464 15829 16726 16685

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08119830 Шифра делатности 4399 ПИБ 101698243

Назив ATELJE GRAĐEVINSKO, PROJEKTNO, TRGOVAČKO, TURISTIČKO AKCIONARSKO DRUŠTVO, NOVI SAD

Седиште Нови Сад , Партизанских База 7

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

60 до 65, осим 62 и 63
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

(1002 + 1009 + 1016 + 1017)
1001 2527 1485

60
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)
1002 0 0

600 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним
правним лицима на домаћем тржишту 1003

601 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним
правним лицима на иностраном тржишту 1004

602 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним
правним лицима на домаћем тржишту 1005

603 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним
правним лицима на иностраном тржишту 1006

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007

605 6. Приходи од продаје робе на иностраном
тржишту 1008

61 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 1009 919 161

610
1. Приходи од продаје производа и услуга
матичним и зависним правним лицима на домаћем
тржишту

1010

611
2. Приходи од продаје производа и услуга
матичним и зависним правним лицима на
иностраном тржишту

1011

612 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим
повезаним правним лицима на домаћем тржишту 1012

613
4. Приходи од продаје производа и услуга осталим
повезаним правним лицима на иностраном
тржишту

1013

614 5. Приходи од продаје производа и услуга на
домаћем тржишту 1014 4 919 161

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

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

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 5 1608 1324



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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

50 до 55, 62 и 63

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

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

1018
3240 2998

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020

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

1021

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

1022

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 7 44 120

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 7 415 623

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 6 435 429

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 7 1372 913

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 7 532 532

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 7 442 381

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

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 1031 713 1513

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 +
1039) 1032 0 0

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

1033 0 0

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

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних
правних лица 1035

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

669 4. Остали финансијски приходи 1037

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

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

1039

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 +
1047) 1040 15 10

56, осим 562, 563 и 564

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

1041 0 0

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



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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

561 2. Финансијски расходи из односа са осталим
повезаним правним лицима 1043

565 3. Расходи од учешћа у губитку придружених
правних лица и заједничких подухвата 1044

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 8 15 10

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

1047

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 -
1040) 1048

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 -
1032) 1049 15 10

683 и 685
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО
ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1050

583 и 585
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО
ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1051

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 9 8

57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 8.1 599

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

1054

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

1055 1319 1523

69-59

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

1056

59-69

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

1057

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

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054
+ 1057 - 1056) 1059 1319 1523

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА 1063



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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

С. НЕТО ДОБИТАК

(1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)
1064

Т. НЕТО ГУБИТАК

(1059 - 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)
1065 1319 1523

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА 1066

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ 1067

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА 1068

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ 1069

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 1070

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1071

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08119830 Шифра делатности 4399 ПИБ 101698243

Назив ATELJE GRAĐEVINSKO, PROJEKTNO, TRGOVAČKO, TURISTIČKO AKCIONARSKO DRUŠTVO, NOVI SAD

Седиште Нови Сад , Партизанских База 7

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) 2001

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) 2002 20 1319 1523

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК

а) Ставке које неће бити рекласификоване у
Билансу успеха у будућим периодима

330

1. Промене ревалоризације нематеријалне
имовине, некретнина, постројења и опреме

а) повећање ревалоризационих резерви 2003

б) смањење ревалоризационих резерви 2004

331

2. Актуарски добици или губици по основу планова
дефинисаних примања

а) добици 2005

б) губици 2006

332

3. Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

а) добици 2007

б) губици 2008

333

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

а) добици 2009

б) губици 2010

б) Ставке које накнадно могу бити
рекласификоване у Билансу успеха у
будућим периодима

334

1. Добици или губици по основу прерачуна
финансијских извештаја иностраног пословања

а) добици 2011

б) губици 2012



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

335

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

а) добици 2013

б) губици 2014

336

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

а) добици 2015

б) губици 2016

337

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

а) добици 2017

б) губици 2018

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

2019

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

2020

III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК
ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА 2021

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

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

В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ
ПЕРИОДА

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

II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 -
2001 + 2023 - 2022) ≥ 0 2025 20 1319 1523

Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК
ИЛИ ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0
или АОП 2025 > 0

2026 0 0

1. Приписан већинским власницима капитала 2027

2. Приписан власницима који немају контролу 2028

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08119830 Шифра делатности 4399 ПИБ 101698243

Назив ATELJE GRAĐEVINSKO, PROJEKTNO, TRGOVAČKO, TURISTIČKO AKCIONARSKO DRUŠTVO, NOVI SAD

Седиште Нови Сад , Партизанских База 7

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4001 4019 4037

б) потражни салдо рачуна 4002 18335 4020 4038

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4003 4021 4039

б) Исправке на потражној страни рачуна 4004 4022 4040

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б)
≥ 0 4005 4023 4041

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а +
2б) ≥ 0 4006 18335 4024 4042

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4007 4025 4043

б) промет на потражној страни рачуна 4008 4026 4044

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

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

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4010 18335 4028 4046

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4011 4029 4047

б) исправке на потражној страни рачуна 4012 4030 4048

7

Кориговано почетно стање текуће година на
дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б)
≥ 0 4013 4031 4049

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а +
6б) ≥ 0 4014 18335 4032 4050



Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4015 4033 4051

б) промет на потражној страни рачуна 4016 4034 4052

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4018 18335 4036 4054

 



Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4055 16527 4073 4091

б) потражни салдо рачуна 4056 4074 4092 8617

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4057 4075 4093

б) исправке на потражној страни рачуна 4058 4076 4094

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б)
≥ 0 4059 16527 4077 4095

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б)
≥ 0 4060 4078 4096 8617

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 1523 4079 4097

б) промет на потражној страни рачуна 4062 4080 4098

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4063 18050 4081 4099

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4064 4082 4100 8617

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4065 4083 4101

б) исправке на потражној страни рачуна 4066 4084 4102

7

Кориговано почетно стање текуће године на
дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б)
≥ 0 4067 18050 4085 4103

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б)
≥ 0 4068 4086 4104 8617



Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4069 1319 4087 4105

б) промет на потражној страни рачуна 4070 4088 4106

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4071 19369 4089 4107

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4072 4090 4108 8617

 



Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4109 4127 4145

б) потражни салдо рачуна 4110 4128 4146

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4111 4129 4147

б) исправке на потражној страни рачуна 4112 4130 4148

3

Кориговано почетно стање претходне
године на дан 01.01. ____

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

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

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4115 4133 4151

б) промет на потражној страни рачуна 4116 4134 4152

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

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

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

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4119 4137 4155

б) исправке на потражној страни рачуна 4120 4138 4156

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

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

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



Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4123 4141 4159

б) промет на потражној страни рачуна 4124 4142 4160

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

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

 



Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4163 4181 4199

б) потражни салдо рачуна 4164 4182 4200

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4165 4183 4201

б) исправке на потражној страни
рачуна 4166 4184 4202

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(1а + 2а - 2б) ≥ 0 4167 4185 4203

б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4168 4186 4204

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4169 4187 4205

б) промет на потражној страни рачуна 4170 4188 4206

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4171 4189 4207

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4172 4190 4208

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4173 4191 4209

б) исправке на потражној страни
рачуна 4174 4192 4210

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(5а + 6а - 6б) ≥ 0 4175 4193 4211

б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4176 4194 4212



Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4177 4195 4213

б) промет на потражној страни рачуна 4178 4196 4214

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4180 4198 4216

 



Ре
дни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3

до кол 15) - ∑(ред 1а кол 3 до кол
15)] ≥ 0

АОП
Губитак изнад капитала [∑(ред
1а кол 3 до кол 15) - ∑(ред 1б

кол 3 до кол 15)] ≥ 0АОП

337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4217
4235 10425 4244

б) потражни салдо рачуна 4218

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4219

4236 4245
б) исправке на потражној страни
рачуна 4220

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

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

4237 10425 4246
б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4222

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4223 4238
4247 1523

б) промет на потражној страни рачуна 4224

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4225

4239 8902 4248
б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4226

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4227

4240 4249
б) исправке на потражној страни
рачуна 4228

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(5а + 6а - 6б) ≥ 0 4229

4241 8902 4250
б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4230



Ре
дни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3

до кол 15) - ∑(ред 1а кол 3 до кол
15)] ≥ 0

АОП
Губитак изнад капитала [∑(ред
1а кол 3 до кол 15) - ∑(ред 1б

кол 3 до кол 15)] ≥ 0АОП

337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4231
4242 4251 1319

б) промет на потражној страни рачуна 4232

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4233

4243 7583 4252
б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4234

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08119830 Шифра делатности 4399 ПИБ 101698243

Назив ATELJE GRAĐEVINSKO, PROJEKTNO, TRGOVAČKO, TURISTIČKO AKCIONARSKO DRUŠTVO, NOVI SAD

Седиште Нови Сад , Партизанских База 7

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
3001 2506 1174

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

1. Продаја и примљени аванси 3002 2506 1174

2. Примљене камате из пословних активности 3003

3. Остали приливи из редовног пословања 3004

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 2820 1517

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 1934 1298

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 435 191

3. Плаћене камате 3008 15

4. Порез на добитак 3009

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 436 28

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

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012 314 343

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
3013 44 0

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

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3015 44

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљене дивиденде 3018

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

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

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

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 3023 44

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



Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
3025 267 281

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

1. Увећање основног капитала 3026

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027

3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028

4. Остале дугорочне обавезе 3029

5. Остале краткорочне обавезе 3030 267 281

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

1. Откуп сопствених акција и удела 3032

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034

4. Остале обавезе (одливи) 3035

5. Финансијски лизинг 3036

6. Исплаћене дивиденде 3037

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) 3038 267 281

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

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040 2817 1455

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041 2820 1517

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) 3042

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) 3043 3 62

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 4 66

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ 3045

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ 3046

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)
3047 1 4

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)
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1. OSNOVNI PODACI O PRIVREDNOM DRUŠTVU 
 

“ATELJE” građevinsko, projektno, trgovačko, turističko akcionarsko društvo, Novi Sad, (u 

daljem tekstu: AD “ATELJE”, Novi Sad, ili Privredno društvo) se bavi ostalim građevinskim 

i specijalizovanim radovima. 

AD “ATELJE”, Novi Sad (matični broj: 08119830), je organizovano kao otvoreno 

akcionarsko društvo i upisano je u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne 

registre po rešenju broj 56285/2005 od 30. juna 2005. godine. 

AD “ATELJE”, Novi Sad, je na osnovu zakonom utvrđenih kriterijuma za razvrstavanje, 

razvrstano u mala pravna lica. 

Sedište Privrednog društva je u Novom Sadu, u ulici Partizanskih baza broj 7. 

Organi Privrednog društva su: skupština, upravni odbor i izvršni odbor. 

 
 
2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU 
 FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I RAČUNOVODSTVENI METOD 
 
 
2.1. Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja 

 

Finansijski izveštaji Privrednog društva sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i 

reviziji (“Službeni glasnik RS” br. 46 od 02. juna 2006. i br. 111 od 29. decembra 2009. 

godine), kojim se uređuju uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, priznavanje i 

procenjivanje imovine i obaveza, prihoda i rashoda, sastavljanje, prezentacija, dostavljanje i 

obelodanjivanje finansijskih izveštaja u skladu sa zakonskom i profesionalnom regulativom, 

koja podrazumeva Okvir za pripremanje i prikazivanje finansijskih izveštaja, Međunarodne 

računovodstvene standarde (MRS), odnosno Međunarodne standarde finansijskog 

izveštavanja (MSFI), kao i tumačenja koja su sastavni deo standarda. 

Pored Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja, kod sastavljanja finansijskih 

izveštaja korišćeni su i nacionalni propisi iz oblasti računovodstva: Pravilnik o Kontnom 

okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i 

preduzetnike i Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna 

društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike.  

Izmene Međunarodnih računovodstvenih standarda, kao i novi Međunarodni standardi 

finansijskog izveštavanja i odgovarajuća tumačenja, izdati od strane Odbora za međunarodne 

računovodstvene standarde i Komiteta za tumačenje međunarodnog finansijskog izveštavanja, 

a koji se primenjuju za računovodstvene periode koji počinju od 01. januara 2008. godine i 

kasnije, nisu prevedeni i zvanično usvojeni od strane Ministarstva finansija Republike Srbije. 

Shodno navedenom, na dan sastavljanja priloženih finansijskih izveštaja računovodstveni 

propisi Republike Srbije nisu u potpunosti usaglašeni sa Međunarodnim računovodstvenim 

standardima, Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja, kao i tumačenjima koja 

su sastavni deo standarda. 

Finansijski izveštaji Privrednog društva su iskazani u hiljadama dinara. Dinar (RSD) 

predstavlja zvaničnu izveštajnu valutu u Republici Srbiji. 
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2.2. Korišćenje procenjivanja 
 

Prezentacija finansijskih izveštaja zahteva od rukovodstva Privrednog društva korišćenje 

najboljih mogućih procena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na prezentirane 

vrednosti sredstava i obaveza, obelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan 

sastavljanja finansijskih izveštaja, kao i prihoda i rashoda u toku izveštajnog perioda. Ove 

procene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja 

finansijskih izveštaja.  

 
 
3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA 
 
3.1. Prihodi od prodaje 
 

Prihodi su prikazani po fakturnoj vrednosti, umanjenoj za date popuste iskazane u fakturi, 

povraćaj robe i porez na dodatu vrednost. 

 
3.2. Nekretnine i oprema 

 

Nekretnine i oprema čine grupe sredstava slične prirode i upotrebe u poslovanju Privrednog 

društva, kao što su: zemljište, građevinski objekti i oprema. 

Privredno društvo iskazuje stavku na poziciji nekretnine i oprema ukoliko ona ispunjava dva 

kriterijuma: da će buduća ekonomska korist povezana sa tim sredstvima priticati u Privredno 

društvo i ako se pojedinačna nabavna vrednost u momentu nabavke može pouzdano utvrditi 

uz uslov da je ona veća od jedne prosečne bruto zarade po zaposlenom prema poslednjem 

objavljenom podatku republičkog organa. 

U trenutku nabavke nekretnine i oprema se početno vrednuju po trošku nabavke, odnosno po 

nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja. 

U nabavnu vrednost nekretnina i opreme uključuje se neto fakturna cena dobavljača, svi 

direktni zavisni troškovi nabavke i dažbine koji su nastali prilikom nabavke, odnosno 

dovođenja u stanje funkcionalne pripravnosti. 

Nakon početnog priznavanja nekretnine i oprema vrednuju se po svom trošku nabavke, 

umanjenom za ukupan iznos obračunate amortizacije. 

Osnovicu za amortizaciju nekretnina i opreme čini nabavna vrednost. Obračun amortizacije 

počinje kada je sredstvo raspoloživo za korišćenje, dok se sa obračunom amortizacije prestaje 

kada je sadašnja vrednost jednaka nuli, kada je sredstvo rashodovano ili prodato, ili kad se 

reklasifikuje u stalno sredstvo koje se drži za prodaju.  

3.2.1.Investicione nekretnine 

Investiciona nekretnina je ulaganje Društva u nekretninu koja se drži radi sticanja prihoda od 

zakupa ili radi uvećanja vrednosti ili radi jednog i drugog, i koju Društvo ne koristi. 

Investicione nekretnine su na dan 31.12.2016. godine iskazane po nabavnoj vrednosti 

umanjenoj za kumuliranu ispravku vrednosti i za umanjenjne vrednosti gde je to 

potrebno.Knjigovodstvene vrednost investicione nekretnine se otpisuje do njene nadoknadive 

vrednosti kroz bilans uspeha. 

Naknadni izdaci se kapitalizuju samo kada je verovatno da će buduće ekonomske koristi 

povezane sa tim izdacima pripasti Društvu i izdatak može pouzdano da se izmeri.Svi ostali 

troškovi tekućeg održavanja terete troškove perioda u kome nastanu. 

Prihod od zakupa se iskazuje u bilansu uspeha u okviru ostalih poslovnih prihoda. 
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Amortizacija nekretnina i opreme vrši se za svako posebno sredstvo primenom metode 

proporcionalnog otpisivanja, s ciljem da se sredstva u potpunosti otpišu u toku njihovog 

korisnog veka trajanja, primenom sledećih amortizacionih stopa: 

 

 

Stopa 

amortizacije 

(%) 

1. NEKRETNINE (GRAĐEVINSKI OBJEKTI)  
1,3 – 1,8 

2. OPREMA: 
 

 

  - računarska oprema  20,0 

  - fiskalna kasa  30,0 

  - kalkulatori  16,5 

 

 

 

Zemljište se iskazuje po nabavnoj vrednosti. Prilikom nabavke zemljište se uvek iskazuje po 

nabavnoj vrednosti, koju čini fakturna vrednost dobavljača, uvećana za zavisne troškove 

nabavke i troškove dovođenja u stanje funkcionalne pripravnosti.  

Zemljište ne podleže obavezi obračuna amortizacije.  

 
3.3. Zalihe 
 

Zalihe materijala i robe procenjuju se po nabavnoj vrednosti. Nabavnu vrednost čine neto 

fakturna vrednost i zavisni troškovi nabavke. Pod zavisnim troškovima nabavke 

podrazumevaju se svi direktni troškovi u postupku nabavke do uskladištenja, uključujući i 

pripadajuće troškove sopstvenog transporta, utovara i istovara do nivoa tržišne cene takve 

usluge. 

Zalihe se evidentiraju po stvarnim nabavnim cenama, a obračun izlaza sa zaliha vrši se po 

metodi ponderisane prosečne cene. 

Sitan inventar se otpisuje u celosti prilikom stavljanja u upotrebu. 

 

3.4. Potraživanja po osnovu prodaje 
 

Potraživanja po osnovu prodaje obuhvataju sva potraživanja za isporučenu robu, izvršene 

usluge i korišćenje imovine Privrednog društva. Potraživanja se evidentiraju po fakturnoj 

vrednosti. 

Procena naplativosti potraživanja vrši se za svako potraživanje zasebno, osim ako za veliki 

broj malih potraživanja nije utvrđena zbirna ocena naplativosti. 

 
3.5. Porez na dobitak 
 

Oporezivanje se vrši u skladu sa Zakonom o porezu na dobit. Privredno društvo samostalno 

utvrđuje porez na dobitak za tekuću godinu, osim u izuzetnim slučajevima kada poresku 

obavezu i mesečnu akontaciju utvrđuje poreski organ. Stopa poreza na dobitak za 2014. 

godinu je 15% i plaća se na oporezivi dobitak iskazan u poreskom bilansu. Osnovica poreza 

na dobitak iskazana u poreskom bilansu uključuje dobitak iskazan u bilansu uspeha, 

korigovan u skladu sa Zakonom o porezu na dobit Republike Srbije. Ove korekcije uključuju 

uglavnom korekcije za rashode koji ne umanjuju poresku osnovicu i povećanje za kapitalne 

dobitke. 

Zakon o porezu na dobit ne dozvoljava da se poreski gubici tekućeg perioda koriste kao 

povraćaj plaćenih poreza u određenom periodu. Međutim, gubitak tekuće godine može se 
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preneti na račun dobitka utvrđenog godišnjim poreskim bilansom u budućim periodima, ali ne 

duže od 10 godina. 

Obračunati porez može se umanjiti u iznosu od 20% izvršenih investicionih ulaganja, a 

najviše do 50% obračunatog poreza na dobitak za tu godinu. 

 
3.6. Odloženi porez 

 

Procenom materijalne značajnosti privremenih razlika (oporezivih ili odbitnih), odnosno 

odloženog poreza koji nastaje po tom osnovu, utvrđeno je da su privremene razlike 

materijalno beznačajne na nivou Privrednog društva, te je AD “ATELJE”, Novi Sad, za 2014. 

godinu odustalo od priznavanja odloženog poreza.  

 

 

3.7. Porez na dodatu vrednost 
 

Porez na dodatu vrednost je po svom ekonomskom učinku porez na opštu potrošnju i spada u 

vrstu poreza na promet.  To je poseban oblik poreza koji se plaća u svim fazama proizvodnog 

i prometnog ciklusa, tako što se u svakoj fazi oporezuje samo iznos dodate vrednosti koja je 

ostvarena u svakoj fazi proizvodno-prometnog ciklusa. 

Obaveze za porez na dodatu vrednost, obuhvataju obaveze nastale po osnovu obračunatog 

poreza na dodatu vrednost i to po osnovu obaveza za porez na dodatu vrednost po izdatim 

fakturama, primljenim avansima, po osnovu sopstvene potrošnje i po drugim obavezama, po 

opštoj stopi (18%) i od 01.10.2012 god. opšta stopa (20%),i po posebnoj stopi (8%)-

Izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost u decembru 2013. godine izvršena je 

promena posebne stope poreza, tako da je stopa od 8% povećana na 10%, i obaveze po 

osnovu razlike obračunatog poreza na dodatu vrednost i prethodnog poreza. 

 

3.8. Porezi i doprinosi fondovima za socijalnu sigurnost zaposlenih  

U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Privredno društvo je u obavezi 

da plaća poreze i doprinose poreskim organima i državnim fondovima kojima se obezbeđuje 

socijalna sigurnost zaposlenih. Ove obaveze uključuju poreze i doprinose za zaposlene na 

teret poslodavca u iznosima obračunatim po stopama utvrđenim zakonskim propisima. 

Privredno društvo je, takođe obavezno da od bruto plate zaposlenih obustavi doprinose i da 

ih, u ime zaposlenih, uplati fondovima. Porezi i doprinosi na teret poslodavca i porezi i 

doprinosi na teret zaposlenog se knjiže na teret rashoda perioda na koji se odnose.  

 

3.9. Naknadno ustanovljene greške 
 

Ispravka naknadno ustanovljenih materijalno značajnih grešaka vrši se preko računa 

neraspoređenog dobitka iz ranijih godina, odnosno gubitka ranijih godina. 

Materijalno značajnom greškom smatra se greška koja u pojedinačnom iznosu ili u 

kumulativnom iznosu sa ostalim greškama za više od 2% menja oporezivi dobitak, odnosno 

gubitak iskazan u bilansu uspeha.  
 

 
       

4. PRIHODI OD PRODAJE 
 

Prihodi od prodaje odnose se na: 

 
U hiljadama RSD 

  2016.  2015. 
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 Prihodi od prodaje na domaćem tržištu:    

   - prihodi od prodaje robe 0  0 

   - prihodi od prodaje usluga              919           161 

              919        161 
 

 

5. OSTALI POSLOVNI PRIHODI 
 

Ostali poslovni prihodi odnose se na: 

 
U hiljadama RSD 

  2016.  2015. 

     

 Prihodi od zakupnina 1608  1324 
 
 
          Prihod od otpisa obaveza:     2016.        2015. 
          Izvršen je otpis obaveza zbog gašenja dobavljača:    
 1.Biomes                 
 2.Gaga plast                
 3.Stil time                
           ____________ 
                    
 
6. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI 
 

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi odnose se na: 

 
U hiljadama RSD 

  2016.  2015. 

  

Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) i 

Ostali kični rashodi 369 

 

364 

 Troškovi poreza i doprinosa na zarade i  

  naknade zarada na teret poslodavca 66 

 

65 

 Ostali lični rashodi i naknade:    

   - naknada troškova zaposlenima na službenom putu 0  0 

   - naknade troškova prevoza na rad i sa rada -  - 

  435  429 
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7. OSTALI POSLOVNI RASHODI 
 

Ostali poslovni rashodi odnose se na: 

 
U hiljadama RSD 

  2016.  2015. 

     

 Troškovi usluga na izradi učinaka 657  10 

 Troškovi transportnih usluga 64  71 

 Troškovi usluga održavanja 580              770          

 Troškovi reklame 1  0 

 Troškovi neproizvodnih usluga 152  102 

 Troškovi platnog prometa 16  12 

 Troškovi poreza 240               233 

      Ostali nem.troškovi 34      35 

        

 Troškovi taksa 0  0 

 Troškovi osiguranja 0  0 

    Troškovi amortizacije 532  532 

  Troškovi goriva I el.energije 415  623 

    Troškovi ostalih usluga 70  62 

 Troškovi ostalog materijala-rež. 44  120 

  

 2805 
 

2038 
 

 
8. FINANSIJSKI RASHODI  
 

Finansijski rashodi odnose se na: 

 
U hiljadama RSD 

  2016.  2015. 

     

 Rashodi kamata:    

   - po osnovu zateznih kamata 15  10 
 
8.1. GUBICI OD PRODAJE NEKRETNINA,POSTROJENJA I OPREME 

 Na osnovu odluke skupštine ,prodata je mašina vertikalna pakerica,a iz razloga       

neupotrebljivosti(zarđala i izgorela el.instalacija ) 

 

           U hiljadama RSD 

            2016 

            599 

 
9. OSTALI PRIHODI   
 

Ostali prihodi odnose se na: 

 
U hiljadama RSD 

  2016.  2015. 

 
Dobici od prodaje opreme(putničko vozilo opel vektra-1992 

god.)-odluka skupštine 8  0 
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 Prihodi od naknađenih šteta 0  0 

  8  0 
 

 
 
10. OSTALI RASHODI 
 

Ostali rashodi odnose se na: 

 
            U hiljadama RSD 

  2015.  2014. 

 Rashodi po osnovu otpisa  potraživanja 0  0 

 Troškovi sporova   - 

 Naknadno odobreni rabat po osnovu prodaje   - 

  0  0 
 
 
11. NEKRETNINE I OPREMA 

 

Promene u toku godine na nekretninama i opremi bile su sledeće: 

U hiljadama RSD 

 
 

Zemljišta i 

 građevinski 

 objekti Oprema 

 

Smanjenje u 

Toku godine 

Ukupno 

nekretnine 

i oprema 

 
Nabavna vrednost   

 

 

Stanje 31. decembra 2015./2016. 21.451 5.656  27106 
 
Ispravka vrednosti-prodaja 2016  +3404 

 

 

Stanje 31. decembra 2015. 6.892 4.796  11.687 
Amortizacija za 2016. Godinu 370 162   

Prodaja opreme 2016  -4041   

Uk.amort.na 31. decembra 2016. 7.262    
Sadašnja vrednost 31.12.2015.     
Smanjenje vrednosti 2016    1169 
Sadašnja vrednost 31.12.2016. 14.189 61  14.250 
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12. ZALIHE 
 

Zalihe se odnose na:nema robe na zalihama 

U hiljadama RSD 

  2016.  2015. 

     

 Zalihe robe 0  0 

     

 Dati avansi dobavljačima u zemlji    

    0 
 

 

13. POTRAŽIVANJA 
 Potraživanja od kupaca se inicijalno priznaju po fer vrednosti.Knjigovodstvena vrednost 

potraživanja umanjuje se preko ispravke vrednosti,a iznos troška se priznaje u bilansu uspeha u 

okviru ostalih troškova.Kada je potraživanje od kupca nenaplativo,otpisuje se na teret ispravke 

vrednosti potraživanja od kupca.Naknadna naplata iznosa koji je prethodno bio otpisan,iskazuje se u 

bilansu uspeha u okviru ostalih prihoda. 

 

Potraživanja se odnose na: 

 
U hiljadama RSD 

  2016.  2015. 

     

13.1. Potraživanja po osnovu prodaje od kupaca u zemlji 3563  3062 

 Ispravka vrednosti potraživanja   0  0 

  3563  3062 

     

          

     

 Druga potraživanja:    

   - potraživanja od “Vista King” d.o.o., Veternik,  

    po osnovu realizovanih menica -   

   - ostala potraživanja 0  0 

  0  0 

  0  0 
     
13.2.Porez na dobit 
Porez na dobit predstavlja iznos obračunat primenom propisane poreske stope 15% na iznos dobitka 

pre oporezivanja,po odbitku efekata stalnih razlika koje propisanu poresku stopu svode na efektivnu 

poresku stopu.Konačan iznos obaveza po osnovu poreza na dobit utvrđuje se  primenom propisane 

poreske stope na poresku osnovicu utvrđenu poreskim bilansom. 

 
Potraživanja za više plaćen porez na dobit     44           44
    
 
14. GOTOVINA 
 Gotovina I gotovinski ekvivalenti se iskazuju u bilansu stanja po nabavnoj vrednosti.Za svrhu 

izveštaja o tokovima gotovine,gotovina I gotovinski ekvivalenti uključuju:blagajnu,depozite po 

viđenju kod banaka,druga kratkoročna visoko likvidna ulaganja sa rokom dospeća do tri meseca ili 



AD “ATELJE”, NOVI SAD 
Napomene uz finansijske izveštaje 

 9

kraće,i prekoračenja po tekućem računu.Prekoračenja po tekućem računu iskazuju se u bilansu 

stanja kao pozajmice u okviru tekućih obaveza. 

 
Gotovina u iznosu od RSD 1 hiljade na dan 31. decembra 2016. godine (u 2015. godini u 

iznosu od RSD 4 hiljada) obuhvata gotovinu na tekućem (poslovnom) računu. 

 

 

 
15. OSNOVNI KAPITAL-AKCIJSKI KAPITAL 
  
 Obične akcije se klasifikuju kao akcijski kapital.    

 

Osnovni kapital AD “ATELJE”, Novi Sad, u iznosu od RSD 18.335 hiljada na dan 31. 

decembra 2014. godine (u 2013. godini u iznosu od RSD 18.335 hiljada) obuhvata akcijski 

kapital. 

Akcijski kapital AD “ATELJE”, Novi Sad, podeljen je na 30.559 izdatih akcija svaka po RSD 

600,00 nominalne vrednosti. 

Na dan 31. decembra 2014. godine struktura akcijskog kapitala, upisanog u Registar 

privrednih subjekata i evidentiranog u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od 

vrednosti bila je sledeća: 

  % 

učešća 

 Broj 

akcija  

U hiljadama 

RSD 

  
Akcionari:  

 

 

 

 

   - Jurković Violeta 49,00  14.974  8.984 

  -  Kostić Milan 14,59  4458  2.675 

   - Kostić Dragan 11,88  3.629  2.177 

   - Bašić Gordan 2,63  805  483 

   - Kostić Zoran 3,89  1.188  713 

   - Kostić Nataša 3,89  1.188  713 

   - 25 malih akcionara 14,12  4.317  2.590 

  100,00  30.559  18.335 
 

 

16. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE 
  

 Kratkoročnim obavezama se smatraju obaveze koje dospevaju u roku do godinu dana,od 

činidbe,odnosno od dana bilansa. 

Kratkoročne finansijske obaveze iskazuju se po nabavnoj vrednosti,uvećane za pripisane kamate u 

toku perioda,shodno ugovorima na osnovu kojih su pribavljene,a umanjene za izvršene otplate u 

toku perioda. 

 
Kratkoročne finansijske obaveze odnose se na: 

U hiljadama RSD 

         2016.  2015. 

 Obaveze prema fizičkim licima po osnovu pozajmice 

  sredstava za potrebe likvidnosti                                                   

                                                   

Obaveze za kratkorocne poz.prema pravnim licima 

 

    
      2665   
 
        38 
       

                        
2397 
             
388   
         

 Ukupno 
     2.703  2.785 
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17. OBAVEZE IZ POSLOVANJA 
 
 Obaveze prema dobavljačima se inicijalno iskazuju po fer vrednosti, a naknadno se 

odmeravaju prema amortizovanoj vrednosti korišćenjem metoda efektivne kamatne stope. 

 
Obaveze iz poslovanja odnose se na: 

U hiljadama RSD 

  2016.  2015. 

 Obaveze prema dobavljačima u zemlji 2335  2060 
 
 
 
 
18.     OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE 
 

Ostale kratkoročne obaveze odnose se na: 

 

           U hiljadama RSD 

  2016.  2015. 

  

Obaveze za neto zarade  2099  1827 

     

     

 Obaveze za poreze na zarade 35  11 

 Doprinosi na zarade teret zaposlenih 109  36 
 Obaveze za por.i dop.teret poslodavca 99  32 
  2335  1906 
 
 
19. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU  

VREDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA 
 

Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda odnose se na: 

U hiljadama RSD 

  2016.  2015. 

 
Obaveze za porez na dodatu vrednost 6   

 

19.1.Obaveze za ostale poreze,doprinose i druge dažbine: 
 
          2016  2015 
 
Porez na imovinu –petrovaradin(inv.nek.)     832  844 
Posebna naknada za zaš.živ.sredine         2              2 
Porez na imovinu-Novi Sad        26  27  
          ___________________ 
          860  873 

    

       

20.NETO REZULTAT IZ POSLOVANJA 
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          2016  2015 

 

Poslovni prihodi       2527  1485 

Ostali prihodi              8        0 

       ___________________________________ 

Ukupni prihodi       2535  1485 

 

Poslovni rashodi       3240  2998 

Finansijski rashodi           15      10 

Ostali rashodi         599        0 

       __________________________________ 

Ukupni rashodi       3854  3008 

 

Neto gubitak:        1319  1523 

 

 

 

 

 

 
Novi Sad,  

 

 

 

___________________________ 
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1. OSNOVNI PODACI O PRIVREDNOM DRUŠTVU 
 

“ATELJE” gra�evinsko, projektno, trgova�ko, turisti�ko akcionarsko društvo, Novi Sad, (u 

daljem tekstu: AD “ATELJE”, Novi Sad, ili Privredno društvo) se bavi ostalim gra�evinskim 

i specijalizovanim radovima. 

AD “ATELJE”, Novi Sad (mati�ni broj: 08119830), je organizovano kao otvoreno 

akcionarsko društvo i upisano je u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne 

registre po rešenju broj 56285/2005 od 30. juna 2005. godine. 

AD “ATELJE”, Novi Sad, je na osnovu zakonom utvr�enih kriterijuma za razvrstavanje, 

razvrstano u mala pravna lica. 

Sedište Privrednog društva je u Novom Sadu, u ulici Partizanskih baza broj 7. 

Organi Privrednog društva su: skupština, upravni odbor i izvršni odbor. 

 
 
2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU 
 FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I RA�UNOVODSTVENI METOD 
 
 
2.1. Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja 

 

Finansijski izveštaji Privrednog društva sastavljeni su u skladu sa Zakonom o ra�unovodstvu i 

reviziji (“Službeni glasnik RS” br. 46 od 02. juna 2006. i br. 111 od 29. decembra 2009. 

godine), kojim se ure�uju uslovi i na�in vo�enja poslovnih knjiga, priznavanje i 

procenjivanje imovine i obaveza, prihoda i rashoda, sastavljanje, prezentacija, dostavljanje i 

obelodanjivanje finansijskih izveštaja u skladu sa zakonskom i profesionalnom regulativom, 

koja podrazumeva Okvir za pripremanje i prikazivanje finansijskih izveštaja, Me�unarodne 

ra�unovodstvene standarde (MRS), odnosno Me�unarodne standarde finansijskog 

izveštavanja (MSFI), kao i tuma�enja koja su sastavni deo standarda. 

Pored Me�unarodnih standarda finansijskog izveštavanja, kod sastavljanja finansijskih 

izveštaja koriš�eni su i nacionalni propisi iz oblasti ra�unovodstva: Pravilnik o Kontnom 

okviru i sadržini ra�una u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i 

preduzetnike i Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna 

društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike.  

Izmene Me�unarodnih ra�unovodstvenih standarda, kao i novi Me�unarodni standardi 

finansijskog izveštavanja i odgovaraju�a tuma�enja, izdati od strane Odbora za me�unarodne 

ra�unovodstvene standarde i Komiteta za tuma�enje me�unarodnog finansijskog izveštavanja, 

a koji se primenjuju za ra�unovodstvene periode koji po�inju od 01. januara 2008. godine i 

kasnije, nisu prevedeni i zvani�no usvojeni od strane Ministarstva finansija Republike Srbije. 

Shodno navedenom, na dan sastavljanja priloženih finansijskih izveštaja ra�unovodstveni 

propisi Republike Srbije nisu u potpunosti usaglašeni sa Me�unarodnim ra�unovodstvenim 

standardima, Me�unarodnim standardima finansijskog izveštavanja, kao i tuma�enjima koja 

su sastavni deo standarda. 

Finansijski izveštaji Privrednog društva su iskazani u hiljadama dinara. Dinar (RSD) 

predstavlja zvani�nu izveštajnu valutu u Republici Srbiji. 
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2.2. Koriš�enje procenjivanja 
 

Prezentacija finansijskih izveštaja zahteva od rukovodstva Privrednog društva koriš�enje 

najboljih mogu�ih procena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na prezentirane 

vrednosti sredstava i obaveza, obelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan 

sastavljanja finansijskih izveštaja, kao i prihoda i rashoda u toku izveštajnog perioda. Ove 

procene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja 

finansijskih izveštaja.  

 
 
3. PREGLED ZNA�AJNIH RA�UNOVODSTVENIH POLITIKA 
 
3.1. Prihodi od prodaje 
 

Prihodi su prikazani po fakturnoj vrednosti, umanjenoj za date popuste iskazane u fakturi, 

povra�aj robe i porez na dodatu vrednost. 

 
3.2. Nekretnine i oprema 

 

Nekretnine i oprema �ine grupe sredstava sli�ne prirode i upotrebe u poslovanju Privrednog 

društva, kao što su: zemljište, gra�evinski objekti i oprema. 

Privredno društvo iskazuje stavku na poziciji nekretnine i oprema ukoliko ona ispunjava dva 

kriterijuma: da �e budu�a ekonomska korist povezana sa tim sredstvima priticati u Privredno 

društvo i ako se pojedina�na nabavna vrednost u momentu nabavke može pouzdano utvrditi 

uz uslov da je ona ve�a od jedne prose�ne bruto zarade po zaposlenom prema poslednjem 

objavljenom podatku republi�kog organa. 

U trenutku nabavke nekretnine i oprema se po�etno vrednuju po trošku nabavke, odnosno po 

nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja. 

U nabavnu vrednost nekretnina i opreme uklju�uje se neto fakturna cena dobavlja�a, svi 

direktni zavisni troškovi nabavke i dažbine koji su nastali prilikom nabavke, odnosno 

dovo�enja u stanje funkcionalne pripravnosti. 

Nakon po�etnog priznavanja nekretnine i oprema vrednuju se po svom trošku nabavke, 

umanjenom za ukupan iznos obra�unate amortizacije. 

Osnovicu za amortizaciju nekretnina i opreme �ini nabavna vrednost. Obra�un amortizacije 

po�inje kada je sredstvo raspoloživo za koriš�enje, dok se sa obra�unom amortizacije prestaje 

kada je sadašnja vrednost jednaka nuli, kada je sredstvo rashodovano ili prodato, ili kad se 

reklasifikuje u stalno sredstvo koje se drži za prodaju.  

3.2.1.Investicione nekretnine 

Investiciona nekretnina je ulaganje Društva u nekretninu koja se drži radi sticanja prihoda od 

zakupa ili radi uve�anja vrednosti ili radi jednog i drugog, i koju Društvo ne koristi. 

Investicione nekretnine su na dan 31.12.2016. godine iskazane po nabavnoj vrednosti 

umanjenoj za kumuliranu ispravku vrednosti i za umanjenjne vrednosti gde je to 

potrebno.Knjigovodstvene vrednost investicione nekretnine se otpisuje do njene nadoknadive 

vrednosti kroz bilans uspeha. 

Naknadni izdaci se kapitalizuju samo kada je verovatno da �e budu�e ekonomske koristi 

povezane sa tim izdacima pripasti Društvu i izdatak može pouzdano da se izmeri.Svi ostali 

troškovi teku�eg održavanja terete troškove perioda u kome nastanu. 

Prihod od zakupa se iskazuje u bilansu uspeha u okviru ostalih poslovnih prihoda. 
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Amortizacija nekretnina i opreme vrši se za svako posebno sredstvo primenom metode 

proporcionalnog otpisivanja, s ciljem da se sredstva u potpunosti otpišu u toku njihovog 

korisnog veka trajanja, primenom slede�ih amortizacionih stopa: 

 

 

Stopa 

amortizacije 

(%) 

1. NEKRETNINE (GRA�EVINSKI OBJEKTI)  
1,3 – 1,8 

2. OPREMA: 
 

 

  - ra�unarska oprema  20,0 

  - fiskalna kasa  30,0 

  - kalkulatori  16,5 

 

 

 

Zemljište se iskazuje po nabavnoj vrednosti. Prilikom nabavke zemljište se uvek iskazuje po 

nabavnoj vrednosti, koju �ini fakturna vrednost dobavlja�a, uve�ana za zavisne troškove 

nabavke i troškove dovo�enja u stanje funkcionalne pripravnosti.  

Zemljište ne podleže obavezi obra�una amortizacije.  

 
3.3. Zalihe 
 

Zalihe materijala i robe procenjuju se po nabavnoj vrednosti. Nabavnu vrednost �ine neto 

fakturna vrednost i zavisni troškovi nabavke. Pod zavisnim troškovima nabavke 

podrazumevaju se svi direktni troškovi u postupku nabavke do uskladištenja, uklju�uju�i i 

pripadaju�e troškove sopstvenog transporta, utovara i istovara do nivoa tržišne cene takve 

usluge. 

Zalihe se evidentiraju po stvarnim nabavnim cenama, a obra�un izlaza sa zaliha vrši se po 

metodi ponderisane prose�ne cene. 

Sitan inventar se otpisuje u celosti prilikom stavljanja u upotrebu. 

 

3.4. Potraživanja po osnovu prodaje 
 

Potraživanja po osnovu prodaje obuhvataju sva potraživanja za isporu�enu robu, izvršene 

usluge i koriš�enje imovine Privrednog društva. Potraživanja se evidentiraju po fakturnoj 

vrednosti. 

Procena naplativosti potraživanja vrši se za svako potraživanje zasebno, osim ako za veliki 

broj malih potraživanja nije utvr�ena zbirna ocena naplativosti. 

 
3.5. Porez na dobitak 
 

Oporezivanje se vrši u skladu sa Zakonom o porezu na dobit. Privredno društvo samostalno 

utvr�uje porez na dobitak za teku�u godinu, osim u izuzetnim slu�ajevima kada poresku 

obavezu i mese�nu akontaciju utvr�uje poreski organ. Stopa poreza na dobitak za 2014. 

godinu je 15% i pla�a se na oporezivi dobitak iskazan u poreskom bilansu. Osnovica poreza 

na dobitak iskazana u poreskom bilansu uklju�uje dobitak iskazan u bilansu uspeha, 

korigovan u skladu sa Zakonom o porezu na dobit Republike Srbije. Ove korekcije uklju�uju 

uglavnom korekcije za rashode koji ne umanjuju poresku osnovicu i pove�anje za kapitalne 

dobitke. 

Zakon o porezu na dobit ne dozvoljava da se poreski gubici teku�eg perioda koriste kao 

povra�aj pla�enih poreza u odre�enom periodu. Me�utim, gubitak teku�e godine može se 
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preneti na ra�un dobitka utvr�enog godišnjim poreskim bilansom u budu�im periodima, ali ne 

duže od 10 godina. 

Obra�unati porez može se umanjiti u iznosu od 20% izvršenih investicionih ulaganja, a 

najviše do 50% obra�unatog poreza na dobitak za tu godinu. 

 
3.6. Odloženi porez 

 

Procenom materijalne zna�ajnosti privremenih razlika (oporezivih ili odbitnih), odnosno 

odloženog poreza koji nastaje po tom osnovu, utvr�eno je da su privremene razlike 

materijalno bezna�ajne na nivou Privrednog društva, te je AD “ATELJE”, Novi Sad, za 2014. 

godinu odustalo od priznavanja odloženog poreza.  

 

 

3.7. Porez na dodatu vrednost 
 

Porez na dodatu vrednost je po svom ekonomskom u�inku porez na opštu potrošnju i spada u 

vrstu poreza na promet.  To je poseban oblik poreza koji se pla�a u svim fazama proizvodnog 

i prometnog ciklusa, tako što se u svakoj fazi oporezuje samo iznos dodate vrednosti koja je 

ostvarena u svakoj fazi proizvodno-prometnog ciklusa. 

Obaveze za porez na dodatu vrednost, obuhvataju obaveze nastale po osnovu obra�unatog 

poreza na dodatu vrednost i to po osnovu obaveza za porez na dodatu vrednost po izdatim 

fakturama, primljenim avansima, po osnovu sopstvene potrošnje i po drugim obavezama, po 

opštoj stopi (18%) i od 01.10.2012 god. opšta stopa (20%),i po posebnoj stopi (8%)-
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osnovu razlike obra�unatog poreza na dodatu vrednost i prethodnog poreza. 

 

3.8. Porezi i doprinosi fondovima za socijalnu sigurnost zaposlenih  

U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Privredno društvo je u obavezi 

da pla�a poreze i doprinose poreskim organima i državnim fondovima kojima se obezbe�uje 

socijalna sigurnost zaposlenih. Ove obaveze uklju�uju poreze i doprinose za zaposlene na 

teret poslodavca u iznosima obra�unatim po stopama utvr�enim zakonskim propisima. 

Privredno društvo je, tako�e obavezno da od bruto plate zaposlenih obustavi doprinose i da 

ih, u ime zaposlenih, uplati fondovima. Porezi i doprinosi na teret poslodavca i porezi i 

doprinosi na teret zaposlenog se knjiže na teret rashoda perioda na koji se odnose.  

 

3.9. Naknadno ustanovljene greške 
 

Ispravka naknadno ustanovljenih materijalno zna�ajnih grešaka vrši se preko ra�una 

neraspore�enog dobitka iz ranijih godina, odnosno gubitka ranijih godina. 

Materijalno zna�ajnom greškom smatra se greška koja u pojedina�nom iznosu ili u 

kumulativnom iznosu sa ostalim greškama za više od 2% menja oporezivi dobitak, odnosno 

gubitak iskazan u bilansu uspeha.  
 

 
       

4. PRIHODI OD PRODAJE 
 

Prihodi od prodaje odnose se na: 

 
U hiljadama RSD 

  2016.  2015. 
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 Prihodi od prodaje na doma�em tržištu:    

   - prihodi od prodaje robe 0  0 

   - prihodi od prodaje usluga              919           161 

              919        161 
 

 

5. OSTALI POSLOVNI PRIHODI 
 

Ostali poslovni prihodi odnose se na: 

 
U hiljadama RSD 

  2016.  2015. 

     

 Prihodi od zakupnina 1608  1324 
 
 
          Prihod od otpisa obaveza:     2016.        2015. 
          Izvršen je otpis obaveza zbog gašenja dobavlja�a:    
 1.Biomes                 
 2.Gaga plast                
 3.Stil time                
           ____________ 
                    
 
6. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LI�NI RASHODI 
 

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali li�ni rashodi odnose se na: 

 
U hiljadama RSD 

  2016.  2015. 

  

Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) i 

Ostali ki�ni rashodi 369 

 

364 

 Troškovi poreza i doprinosa na zarade i  

  naknade zarada na teret poslodavca 66 

 

65 

 Ostali li�ni rashodi i naknade:    

   - naknada troškova zaposlenima na službenom putu 0  0 

   - naknade troškova prevoza na rad i sa rada -  - 

  435  429 
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7. OSTALI POSLOVNI RASHODI 
 

Ostali poslovni rashodi odnose se na: 

 
U hiljadama RSD 

  2016.  2015. 

     

 Troškovi usluga na izradi u�inaka 657  10 

 Troškovi transportnih usluga 64  71 

 Troškovi usluga održavanja 580              770          

 Troškovi reklame 1  0 

 Troškovi neproizvodnih usluga 152  102 

 Troškovi platnog prometa 16  12 

 Troškovi poreza 240               233 

      Ostali nem.troškovi 34      35 

        

 Troškovi taksa 0  0 

 Troškovi osiguranja 0  0 

    Troškovi amortizacije 532  532 

  Troškovi goriva I el.energije 415  623 

    Troškovi ostalih usluga 70  62 

 Troškovi ostalog materijala-rež. 44  120 

  

 2805 
 

2038 
 

 
8. FINANSIJSKI RASHODI  
 

Finansijski rashodi odnose se na: 

 
U hiljadama RSD 

  2016.  2015. 

     

 Rashodi kamata:    

   - po osnovu zateznih kamata 15  10 
 
8.1. GUBICI OD PRODAJE NEKRETNINA,POSTROJENJA I OPREME 

 Na osnovu odluke skupštine ,prodata je mašina vertikalna pakerica,a iz razloga       

neupotrebljivosti(zar�ala i izgorela el.instalacija ) 

 

           U hiljadama RSD 

            2016 

            599 

 
9. OSTALI PRIHODI   
 

Ostali prihodi odnose se na: 

 
U hiljadama RSD 

  2016.  2015. 

 
Dobici od prodaje opreme(putni�ko vozilo opel vektra-1992 

god.)-odluka skupštine 8  0 



AD “ATELJE”, NOVI SAD 
Napomene uz finansijske izveštaje 

 7

 Prihodi od nakna�enih šteta 0  0 

  8  0 
 

 
 
10. OSTALI RASHODI 
 

Ostali rashodi odnose se na: 

 
            U hiljadama RSD 

  2015.  2014. 

 Rashodi po osnovu otpisa  potraživanja 0  0 

 Troškovi sporova   - 

 Naknadno odobreni rabat po osnovu prodaje   - 

  0  0 
 
 
11. NEKRETNINE I OPREMA 

 

Promene u toku godine na nekretninama i opremi bile su slede�e: 

U hiljadama RSD 

 
 

Zemljišta i 

 gra�evinski 

 objekti Oprema 

 

Smanjenje u 

Toku godine 

Ukupno 

nekretnine 

i oprema 

 
Nabavna vrednost   

 

 

Stanje 31. decembra 2015./2016. 21.451 5.656  27106 
 
Ispravka vrednosti-prodaja 2016  +3404 

 

 

Stanje 31. decembra 2015. 6.892 4.796  11.687 
Amortizacija za 2016. Godinu 370 162   

Prodaja opreme 2016  -4041   

Uk.amort.na 31. decembra 2016. 7.262    
Sadašnja vrednost 31.12.2015.     
Smanjenje vrednosti 2016    1169 
Sadašnja vrednost 31.12.2016. 14.189 61  14.250 
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12. ZALIHE 
 

Zalihe se odnose na:nema robe na zalihama 

U hiljadama RSD 

  2016.  2015. 

     

 Zalihe robe 0  0 

     

 Dati avansi dobavlja�ima u zemlji    

    0 
 

 

13. POTRAŽIVANJA 
 Potraživanja od kupaca se inicijalno priznaju po fer vrednosti.Knjigovodstvena vrednost 

potraživanja umanjuje se preko ispravke vrednosti,a iznos troška se priznaje u bilansu uspeha u 

okviru ostalih troškova.Kada je potraživanje od kupca nenaplativo,otpisuje se na teret ispravke 

vrednosti potraživanja od kupca.Naknadna naplata iznosa koji je prethodno bio otpisan,iskazuje se u 

bilansu uspeha u okviru ostalih prihoda. 

 

Potraživanja se odnose na: 

 
U hiljadama RSD 

  2016.  2015. 

     

13.1. Potraživanja po osnovu prodaje od kupaca u zemlji 3563  3062 

 Ispravka vrednosti potraživanja   0  0 

  3563  3062 

     

          

     

 Druga potraživanja:    

   - potraživanja od “Vista King” d.o.o., Veternik,  

    po osnovu realizovanih menica -   

   - ostala potraživanja 0  0 

  0  0 

  0  0 
     
13.2.Porez na dobit 
Porez na dobit predstavlja iznos obra�unat primenom propisane poreske stope 15% na iznos dobitka 

pre oporezivanja,po odbitku efekata stalnih razlika koje propisanu poresku stopu svode na efektivnu 

poresku stopu.Kona�an iznos obaveza po osnovu poreza na dobit utvr�uje se  primenom propisane 

poreske stope na poresku osnovicu utvr�enu poreskim bilansom. 

 
Potraživanja za više pla�en porez na dobit     44           44
    
 
14. GOTOVINA 
 Gotovina I gotovinski ekvivalenti se iskazuju u bilansu stanja po nabavnoj vrednosti.Za svrhu 

izveštaja o tokovima gotovine,gotovina I gotovinski ekvivalenti uklju�uju:blagajnu,depozite po 

vi�enju kod banaka,druga kratkoro�na visoko likvidna ulaganja sa rokom dospe�a do tri meseca ili 
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kra�e,i prekora�enja po teku�em ra�unu.Prekora�enja po teku�em ra�unu iskazuju se u bilansu 

stanja kao pozajmice u okviru teku�ih obaveza. 

 
Gotovina u iznosu od RSD 1 hiljade na dan 31. decembra 2016. godine (u 2015. godini u 

iznosu od RSD 4 hiljada) obuhvata gotovinu na teku�em (poslovnom) ra�unu. 

 

 

 
15. OSNOVNI KAPITAL-AKCIJSKI KAPITAL 
  
 Obi�ne akcije se klasifikuju kao akcijski kapital.    

 

Osnovni kapital AD “ATELJE”, Novi Sad, u iznosu od RSD 18.335 hiljada na dan 31. 

decembra 2014. godine (u 2013. godini u iznosu od RSD 18.335 hiljada) obuhvata akcijski 

kapital. 

Akcijski kapital AD “ATELJE”, Novi Sad, podeljen je na 30.559 izdatih akcija svaka po RSD 

600,00 nominalne vrednosti. 

Na dan 31. decembra 2014. godine struktura akcijskog kapitala, upisanog u Registar 

privrednih subjekata i evidentiranog u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od 

vrednosti bila je slede�a: 

  % 

u�eš�a 

 Broj 

akcija  

U hiljadama 

RSD 

  
Akcionari:  

 

 

 

 

   - Jurkovi� Violeta 49,00  14.974  8.984 

  -  Kosti� Milan 14,59  4458  2.675 

   - Kosti� Dragan 11,88  3.629  2.177 

   - Baši� Gordan 2,63  805  483 

   - Kosti� Zoran 3,89  1.188  713 

   - Kosti� Nataša 3,89  1.188  713 

   - 25 malih akcionara 14,12  4.317  2.590 

  100,00  30.559  18.335 
 

 

16. KRATKORO�NE FINANSIJSKE OBAVEZE 
  

 Kratkoro�nim obavezama se smatraju obaveze koje dospevaju u roku do godinu dana,od 

�inidbe,odnosno od dana bilansa. 

Kratkoro�ne finansijske obaveze iskazuju se po nabavnoj vrednosti,uve�ane za pripisane kamate u 

toku perioda,shodno ugovorima na osnovu kojih su pribavljene,a umanjene za izvršene otplate u 

toku perioda. 

 
Kratkoro�ne finansijske obaveze odnose se na: 

U hiljadama RSD 

         2016.  2015. 

 Obaveze prema fizi�kim licima po osnovu pozajmice 

  sredstava za potrebe likvidnosti                                                   

                                                   

Obaveze za kratkorocne poz.prema pravnim licima 

 

    
      2665   
 
        38 
       

                        
2397 
             
388   
         

 Ukupno 
     2.703  2.785 
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17. OBAVEZE IZ POSLOVANJA 
 
 Obaveze prema dobavlja�ima se inicijalno iskazuju po fer vrednosti, a naknadno se 

odmeravaju prema amortizovanoj vrednosti koriš�enjem metoda efektivne kamatne stope. 

 
Obaveze iz poslovanja odnose se na: 

U hiljadama RSD 

  2016.  2015. 

 Obaveze prema dobavlja�ima u zemlji 2335  2060 
 
 
 
 
18.     OSTALE KRATKORO�NE OBAVEZE 
 

Ostale kratkoro�ne obaveze odnose se na: 

 

           U hiljadama RSD 

  2016.  2015. 

  

Obaveze za neto zarade  2099  1827 

     

     

 Obaveze za poreze na zarade 35  11 

 Doprinosi na zarade teret zaposlenih 109  36 
 Obaveze za por.i dop.teret poslodavca 99  32 
  2335  1906 
 
 
19. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU  

VREDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA 
 

Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda odnose se na: 

U hiljadama RSD 

  2016.  2015. 

 
Obaveze za porez na dodatu vrednost 6   

 

19.1.Obaveze za ostale poreze,doprinose i druge dažbine: 
 
          2016  2015 
 
Porez na imovinu –petrovaradin(inv.nek.)     832  844 
Posebna naknada za zaš.živ.sredine         2              2 
Porez na imovinu-Novi Sad        26  27  
          ___________________ 
          860  873 

    

       

20.NETO REZULTAT IZ POSLOVANJA 
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          2016  2015 

 

Poslovni prihodi       2527  1485 

Ostali prihodi              8        0 

       ___________________________________ 

Ukupni prihodi       2535  1485 

 

Poslovni rashodi       3240  2998 

Finansijski rashodi           15      10 

Ostali rashodi         599        0 

       __________________________________ 

Ukupni rashodi       3854  3008 

 

Neto gubitak:        1319  1523 

 

 

 

 

 

 
Novi Sad,  

 

 

 

___________________________ 

 

 

2610974800020-

2610974800020

Digitally signed by 

  

2610974800020-261

0974800020 

Date: 2017.04.21 

12:08:34 +02'00'



GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU
ZA -2016.

I.OPŠTI PODACI

1.poslovno ime AD“ATELJE“,Novi Sad
Sedište i adresa Novi Sad,Partizanskih baza 7
Matični broj 08119830
PIB 101698243
2.web site i e-mail adresa
3.broj i datum rešenja o upisu u registar 
privrednih subjekata

BD56285/2005-APR
1-1192 Br.reg.uloška u trg.sudu N.Sad

4.Delatnost(šifra i opis) 4399-ostali nepomenuti specifični građevinski 
radovi 

5.Broj zaposlenih 1
6.Broj akcionara 31

7.Deset najvećih akcionara
Poslovno ime/ime i prezime Broj akcija Učešće u osnovnom kapitalu u % 

Jurković Violeta 14974 49,00
Kostić Milan 4458 14,59
Kostić Dragan 3629 11,88
Kostić Zoran 1188 3,89
Kostić Nataša 1188 3,89
Mega tronik trade doo 805 2,63
Jefić Mladen 593 1.94
Kostić dejan 542 1,77
Bunić Mira 513 1,68
Nikčević Milica 466 1,52

8.vrednost osnovnog kapitala u din. 18.335.000,00 din.

9.podaci o akcijama ukupno Isin broj Cfi kod
10.Broj izdatih akcija
Obične akcije 30.559 RSATELJE73063 ESVUFR
Prioritetne akcije / / /

Podaci o zavisnim društvima /



11.poslovno ime,sedište i poslovna adresa 
revizorske kuće koja je revidirala poslednji 
finansijski izveštaj

Fin Revizija doo, Beograd,Dobračina 30

12.poslovno ime organizovanog tržišta na koje 
su uključene akcije

Beogradska berza ad Beograd

II. PODACI O UPRAVI DRUŠTVA
1.ČLANOVI  ODBORA DIREKTORA
Ime,prezime i 
prebivalište

Obrazovanje Sadašnje zaposenje Članstvo u OD isplaćeni Broj i % akcija

Kostić Milan Dipl.ekonomista AD ATELJ IZVRŠNI DIREKTOR / 4458/ 14.59%

Dragan Kostić Mr.Poljoprivrede Penzioner PREDSEDNIK OD / 3629/ 11,87%

Kačar Sreto Dipl.pravnik Advokat ČLAN OD-
NEZAVISNI

/ 93/ 0.30%

3.navesti da li uprava društva ima usvojen pisani 
kodeks ponašanja

nema

III PODACI O POSLOVANJU DRUŠTVA
1.Izveštaj uprave o realizaciji usvojene politike Poslovanje u 2015.god obavljalo se u skladu sa usvojemon poslovnom 

politikom društva.

2.pokazatelji poslovanja u 000 dinara
Ukupni prihodi 2535
Ukupni rashodi 3854
Gubitak pre oporezivanja 1319
Poslovni prihodi 2527
Poslovni rashodi 3240
Poslovni dobitak(gubitak) 713

ANALIZA PRIHODA I RASHODA

ANALIZA PRIHODA
2016 2015 2015 

%UČEŠĆA
2016 % 

UČEŠĆA
2016/2015 

INDEKS
Prihodi od 
prodaje

919 161 10.84 36.25 118.63

Drugi prihodi-
zakup

1608 1324 89.16 63.43 121.53

Ostali prihodi 8 0.32
Ukupni prihod 2535 1485 100 100 170.71



ANALIZA TROŠKOVA
2016 2015 2016 

%UČEŠĆA
2015 % 

UČEŠĆA
2016/2015 

INDEKS
tr.materijala 44 120 1.14 3.99 36.66
tr.nab.robe 0
tr.goriva i 
energ.

415 623 10.77 20.71 66.61

Troškovi 
zarada

435 429 11.29 14.26 101.4

tr.održ.iproizv.
usluga

1372 913 35.6 30.35 150.27

Troš.amortizac
ije

532 532 13.8 17.69 100

Nematerijalni 
troškovi

442 381 11.47 12.67 116.01

Finansijski 
rash.

15 10 0.39 0.33 150

Ostali tr. 599 15.54 0
Ukupni 
troškovi

3854 3008 100 100 128.12

ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA

2015 2015 INDEKS 2016/2015
POSL.GUBITAK 713 1513 47.12
OSTALI GUBITAK 606 10
GUBITAK IZ 
POSLOVANJA

1319 1523 86.61

Ekonomičnost poslovanja
(poslovni prihod/poslovni rashod)

0.78

Likvidnost 
(obrtna imovina/kratkoročne obaveze)

0,19

Stepen zaduženosti
(ukupne obaveze/ukupna pasiva u %)

52.09

Likvidnost I stepena
(gotovina i got.ekvivalenti/kratkoročne obaveze
%)

0

Likvidnost II stepena
(obrtna imovina-zalihe/kratkoročne obaveze)

0,19

Neto obrtni kapital -6667



(obrtna imovina-kratkoročne obaveze)
Cena akcija
(najviša i najniža u izveštajnom periodu)

400,00 din.

Nominalna vrednost akcije 600,00 din.
3.Informacije ostvarenjima društva po segmentima

Preduzeće nije organizovano po segmentima
a)Glavni kupci  u 2016.:
- DOO BARUTANA 021,Jomapeks doo,Beskraj doo,DMB METAL sSISTEM DOO
-b)Glavni dobavljači:

-Glavni dobavljač u 2016.:
-DOO ELEKTROPRIVREDA,HIDROTERMIKA , ELMONT INSTAL 

DOO,ORNAMENT DOO
  
4)Rizici i neizvesnosti koji mogu značajno uticati na finansijsku poziciju društva

a)doo Laylah je u procesu likvidacije ,postoji verovatnoća da se neće  naplatiti 
potraživanje u iznosu od  2.400.046,20 dinara.

b)Sudski spor sa GZR rad,Vrhpolje- 410.510,39 din.
c)Porez na imovinu,koji je drastično povećan za 2014 god. , pravljena je ispravka gde 

zaduženje za 2014 bez kamata iznosi 645.804,00 din. i za 2015 god.230.999,00 din., dok je 
zaduženje za 2016 god.po poreskim prijavama 231.236,00 din.(na sve treba dodati postojeće 
kamate),postoji rizik blokade poslovnih računa od strane Gradske Poreske uprave za 
navedeni dug.
U reprogramu smo za dugovanja po porezu na imovinu,reprogram je na 60 meseci. 

5) Ulaganja

nije bilo značajnijih ulaganja u 2016, godini,osim tekućeg održavanja. 

6)Bitni događaji nakon dana bilansa
Od dana bilansiranja do dana objavljivanja predmetnog izveštaja nije bilo bitnih 

događaja koji bi uticali na verodostojnost iskazanih finansijskih izveštaja.

7)Obrazložiti i ostale bitne promene podataka
Očekivani razvoj društva i u toku 2017, baziraće se na usvojenom planu izlaska iz krize koje 
će društvo sprovoditi na očuvanju i proširenju postojećih tržišnih pozicija i u pokušajima 
uvođenja novih proizvoda-usluga.
U narednom periodu preduzeće će se i dalje nalaziti u neprekidnoj opasnosti koja je nastala 
kao efekat globalne ekonomske krize,zbog čega je neophodno da se poslovi ugovaraju sa 
velikom pažnjom i neprekidnom analizom tržišta i konkurencije tako da se na kraju poslovne 
2016 godine ostvari dobit društva.
Sopstvene akcije društvo ne poseduje i nije ih sticalo od bilansiranja do donošenja Godišnjeg 
izveštaja o poslovanju. 

    AD“ ATELJE „

_________________
Dipl.ekonomista Milan Kostić
       (izvršni direktor)
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ODLUKA NADLEŽNOG ORGANA DRUŠTVA O  

USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA  

ZA 2016 GODINU 

 

 

Finansijski  izveštaj za 2016. Godinu,  u momentu objavljivanja još nije usvojen od strane skupštine 
akcionara,redovna skupština akcionara još nije održana.  

 

 

 

 

 

          IZVRŠNI DIREKTOR 
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ODLUKA NADLEŽNOG ORGANA DRUŠTVA O  

POKRIĆU GUBITKA  

ZA 2016 GODINU 

 

 

Odluka o pokriću gubitka ostvarenog  za 2016. Godinu,  u momentu objavljivanja još nije doneta od strane 

skupštine akcionara,redovna skupština akcionara još nije održana.  

  

 

 

 

 

  IZVRŠNI DIREKTOR 
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U skladu sa članom 50.Stav 2. Tač. 3. Zakona o tržištu kapitala( sl.gl. 31/2011) lica 

odgovorna za sastavljanje finansijskih izveštaja AD Atelje Novi Sad,daju: 

 

 

IZJAVU: 

 

Prema našem vlastitom uverenju i najboljem saznanju, godišnji finansijski izveštaj za 

2016-_tu godinu sastavljen uz primenu odgovarajućih međunarodnih standard finansijskog 

izveštavanja daje istinite i objektivne podatke o imovini,obavezama,finansijskom 

položaju,dobicima i gubicima,tokovima gotovine i promenama na kapitalu. 

 

 

 

U Novom Sadu, 

29.04.2017. 
 

 

 

          Ad “ATELJE”  

 

         _____________________ 

              

             Dipl.ecc.Milan Kostić 

 

        




