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DRUŠTVO ZA RAČUNOVODSTVO I REVIZIJU  
¨̈̈RRREEEVVVIIIZZZIIIJJJAAA   PPPLLLUUUSSS---PPPRRROOO¨̈̈,,, D.O.O. BEOGRAD 
                                                                                         
                        Vojvode Dobrnjca br. 28             
                                                                                                     11000 Beograd             
                            Tel. +381-11 339-0293 
 

Skupštini akcionara 
 
Akcionarsko društvo „ Bačka“  za poljoprivrednu  
proizvodnju , trgovinu i usluge  
SIVAC  
 
 
IZVEŠTAJ  NEZAVISNOG REVIZORA  

 
Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Akcionarskog društva „Bačka“ za 

poljoprivrednu proizvodnju, trgovinu i usluge Sivac, koji uključuju bilans stanja na dan 31. 

decembra 2017. 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 Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih 

izveštaja u skladu sa zakonskom regulativom važećom u Republici Srbiji. Ova odgovornost 

obuhvata i one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih 

izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje 

ili greške. 

 
Odgovornost revizora 
 
Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu izvršene 

revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije primenljivim u 

Republici Srbiji. Ovi standardi nalažu da se pridržavamo etičkih zahteva i da reviziju planiramo 

i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne 

sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze. 

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

obelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na 

revizorskom prosuđivanju, uključujući procenu rizika materijalno značajnih pogrešnih iskaza u 

finansijskim izveštajima, nastalim usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene rizika, 

revizor sagledava interne kontrole  relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih 

izveštaja, u cilju osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima,  

ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti internih kontrola pravnog lica. 
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Izveštaj  nezavisnog  revizora - nastavak 
 

 Revizija takođe, uključuje ocenu adekvatnosti primenjenih računovodstvenih politika i 

opravdanosti računovodstvenih  procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte 

prezentacije finansijskih izveštaja. 

Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju osnovu za 

izražavanje našeg revizijskog mišljenja.  

 

                                                
                                                 M I Š LJ ENJ E 
 
 
Po našem mišljenju,  Finansijski  izveštaji istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim 

pitanjima, prikazuju  finansijski položaj Akcionarskog društva „Bačka“ za poljoprivrednu 

proizvodnju, trgovinu i usluge, Sivac na dan 31. decembra 2017. godine, rezultate njegovog 

poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa 

računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji i računovodstvenim politikama 

obelodanjenim u napomenama uz finansijske izveštaje. 

 

 
Skretanje pažnje 
 
 

1.Dana 28.12.2015. godine Društvo je kao predlagač podnelo Privrednom sudu u Somboru  

predlog za pokretanje prethodnog stečajnog  postupka reorganizacijom u skladu sa Unapred 

pripremljenim planom reorganizacije. Rešenjem Privrednog suda u Somboru posl. Br.V.Reo 

10/2015 plan reorganizacije  je nakon određenih izmena usvojen 30.05.2016. godine, a postao 

je pravosnažan 17.08.2016. godine. Unapred pripremljen plan reorganizacije planira namirenje 

poverilaca  u periodu od 8 godina. Početak realizacije Plana je 01.09.2016. godine. Prve  dve 

godine čine grejs period  u kojem se plaća kamata u visini od 4%. godišnje.  

 

2.Na dan 31.12.2017. godine, u Bilansu stanja su iskazani Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji 

u iznosu od 946.241 hiljada. Isti se odnose na obaveze prema Fondu za razvoj Republike Srbije 

koje su usaglašene sa Fondom u valuti, ali ne i u dinarima. Naime, prema Unapred 

pripremljenom planu reorganizacije (dalje u tekstu UPPR),  stanje obaveza u knjigama “Bačka” 

ad se prihvata na dan pravosnažnosti  UPPR, a koji je potvrđen od strane Privrednog suda u 

Somboru 17.08.2016. godine.  U UPPR je navedeno da će se konačno usaglašavanje duga 

prema Fondu izvršiti na dan pravosnažnosti Rešenja o usvajanju plana. Dalje je navedeno da 

ukoliko dođe do smanjenja kursa Narodne banke Srbije, iznos duga se uvećava za razliku u 

odnosu na kurs valute na dan prvosnažnosti.  

Radi nezavisne potvrde salda, na poslatu konfirmaciju, Fond je iskazao svoje stanje 

potraživanja na dan 31.12.2017. godine u iznosu od 909.811 hiljada koje se u mnogome 

razlikuje od stanja koje je „Bačka“ ad  iskazala u Bilansu stanje na dan 31.12.2017. godine.  
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Izveštaj  nezavisnog  revizora - nastavak 
 

 

Razlika od 36.430 hiljada je iznos usklađivanja sa kursom NBS koji je Fond vršio ne uzimajući 

u obzir pravosnažni iznos iz UPPR.  

 

Naše mišljenje ne sadrži rezervu po tim pitanjima.  

 
 

Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima  

 
Društvo je odgovorno za sastavljanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju u skladu sa članom 

29.Zakona o računovodstvu Republike Srbije  (Službeni glasnik Republike Srbije broj 

62/2013).U skladu sa članom 7.Pravilnika o uslovima za obavljanje revizije  finansijskih 

izveštaja  javnih društava (Službeni glasnik RS broj 50/2012), naša  je odgovornost da 

izrazimo mišljenje o usklađenosti  Godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima 

za  poslovnu 2017. godinu. 

U vezi sa tim naši postupci se sprovode u skladu sa standardom revizije 720-Odgovornost 

revizora u vezi sa ostalim informacijama u dokumentima koja sadrže finansijske izveštaje koji 

su bili predmet revizije  i ograničeni smo na ocenu usaglašenosti izveštaja o poslovanju sa 

revidiranim finansijskim izveštajima. 

Po našem mišljenju,  finansijske informacije obelodanjene u Godišnjem izveštaju o poslovanju 

za 2017. godinu usaglašene su finansijskim izveštajima koji su bili predmet revizije.  

 
 

Beograd, 16.04.2018. godine 

 

                                           

 

 



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08134901 Шифра делатности 111 ПИБ 100581667

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO BAČKA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE SIVAC

Седиште Сивац , Маршала Тита 174

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. 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

272338 318215

60
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

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

1002
5.1 59366 107

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 5.1 59366 107

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

5.1 208368 314418

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

5.1 208368 314418

615
6. Приходи од продаје готових производа и услуга

на иностраном тржишту
1015

64
III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА,

ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.
1016

5.3 845 1204

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 5.3 3759 2486

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=3c0cb96e-2b84-4630-8056-d69258d212fd&hash=1767BB9B0BAB3A8EE9E7BC8FEE6CEF9BF9686751
73506
33623
0
250
10432
0
0
0
63074
33873
1140
0
44
61934
33917
3762
2455
62278
18693
20409
9
63561
37850
2237
0
61673
40863
344
2
344
2
64254
40865
1
2789
692
226
0
0
693
3015
36480
12296
24192
18163
107
59366
318215
272338
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=3c0cb96e-2b84-4630-8056-d69258d212fd&Naziv=Bilans%20uspeha&hash=1767BB9B0BAB3A8EE9E7BC8FEE6CEF9BF9686751#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

50 до 55, 62 и 63

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

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

1018

284634 354695

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 5.4 54430 60118

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020 13261 11273

630

III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА

НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И

НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1021 5.2 19584 5233

631

IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА

НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И

НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1022 5.2 4347 40989

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 5.5 101648 90322

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 5.5 23647 28830

52
VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И

ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ
1025

5.6 57008 60890

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 5.8 34399 23069

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 5.7 23456 23019

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028 5.7 381 19772

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 5.8 18163 24192

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

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 1031 12296 36480

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

1032
5.9 3015 693

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 5.9 226 692

663 и 664

III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ

ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ

ЛИЦИМА)

1039 5.9 2789 1

56
Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 +
1047)

1040
5.9 40865 64254

56, осим 562, 563 и 564

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА

ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 +

1045)

1041
2 344

560
1. Финансијски расходи из односа са матичним и

зависним правним лицима
1042

314418
208368
107
59366


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 5.9 2 344

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 5.9 40863 61673

563 и 564

III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ

ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ

ЛИЦИМА)

1047 5.9 0 2237

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 -
1040)

1048

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 -
1032)

1049
5.9 37850 63561

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 5.10 9 20409

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 5.10 18693 62278

57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 5.10 2455 3762

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 5.12 33917 61934

69-59

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

1056
5.11 44

59-69

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

1057
5.11 0 1140

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

1058

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

1059
5.12 33873 63074

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060 0 0

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061 5.12 0 10432

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062 5.12 250 0

723
Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА

1063

5233
19584
11273
13261
60118
54430
354695
284634
2486
3759
1204
845
314418
208368
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БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2017. 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
6.1 2045978 2060498 2063448

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 6.1 2043222 2058235 2061318

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011 6.1 1573964 1573964 1573964

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 6.1 311154 323142 334761

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 6.1 158104 161129 152593

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014

025 и део 029
5. Остале некретнине, постројења и

опрема
0015

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

припреми
0016

027 и део 029
7. Улагања на туђим некретнинама,

постројењима и опреми
0017

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

опрему
0018

03
III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021

+ 0022 + 0023)
0019

6.1 2756 2263 2130

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

032 и део 039 2. Основно стадо 0021 6.1 2756 2263 2130

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=3c0cb96e-2b84-4630-8056-d69258d212fd&hash=1767BB9B0BAB3A8EE9E7BC8FEE6CEF9BF9686751
158615
509615
468130
2299296
2285166
2247399
4632
4608
4555
35470
33740
33553
66592
33807
33804
0
22
0
23178
21580
19404
23178
21602
19404
1650
0
207
12912
789
789
859639
0
0
872551
789
789
1004073
94546
92312
33348
43781
43531
0
948206
946241
0
948206
946241
3541
19772
20077
1684
1358
1358
5225
21130
21435
5225
969336
967676
221362
73506
33623
1516074
874621
948127
1737436
948127
981750
868428
0
0
868428
0
0
1776972
1776944
1776944
137589
137589
137589
0
486275
486275
486275
486275
486275
486275
1256650
1177503
1143880
158615
509615
468130
2299296
2285166
2247399
2526
820
2819
2403
558
224
4999
33345
17200
0
0
0
2063448
2060498
2045978
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=3c0cb96e-2b84-4630-8056-d69258d212fd&Naziv=Bilans%20stanja&hash=1767BB9B0BAB3A8EE9E7BC8FEE6CEF9BF9686751#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 0022

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 0023

04. осим 047

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ

ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028

+ 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)

0024 0 0 0

040 и део 049
1. Учешћа у капиталу зависних правних

лица
0025

041 и део 049
2. Учешћа у капиталу придружених

правних лица и заједничким подухватима
0026

042 и део 049

3. Учешћа у капиталу осталих правних

лица и друге хартије од вредности

расположиве за продају

0027

део 043, део 044 и део

049

4. Дугорочни пласмани матичним и

зависним правним лицима
0028

део 043, део 044 и део

049

5. Дугорочни пласмани осталим

повезаним правним лицима
0029

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

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

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

доспећа
0032

048 и део 049
9. Остали дугорочни финансијски

пласмани
0033

05

V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 +

0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 +

0041)

0034 0 0 0

050 и део 059
1. Потраживања од матичног и зависних

правних лица
0035

051 и део 059
2. Потраживања од осталих повезаних

лица
0036

052 и део 059
3. Потраживања по основу продаје на

робни кредит
0037

053 и део 059
4. Потраживање за продају по уговорима

о финансијском лизингу
0038

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 0039

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 0040

056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 0041

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042

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

0043 201421 224668 235848

Класа 1
I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +

0049 + 0050)
0044

6.2 174884 179300 201264

10
1. Материјал, резервни делови, алат и

ситан инвентар
0045

6.2 16564 16127 17523

11
2. Недовршена производња и недовршене

услуге
0046

6.2 33071 37119 34657

12 3. Готови производи 0047 6.2 113136 93851 132068

152593
161129
158104
334761
323142
311154
1573964
1573964
1573964
2061318
2058235
2043222


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 6.2 11968 32049 16389

14 5. Стална средства намењена продаји 0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 6.2 145 154 627

20

II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

(0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 +

0057 + 0058)

0051 6.4 5821 10178 22002

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 6.4 5821 10178 22002

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 6.4 473 467 2654

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

6.7 17200 33345 4999

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 6.8 224 558 2403

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 6.8 2819 820 2526

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

0071 2247399 2285166 2299296

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072 8 468130 509615 158615

0
0
0
2130
2263
2756
2130
2263
2756


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
1143880 1177503 1256650

30

I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 +

0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 +

0410)

0402 6.10 486275 486275 486275

300 1. Акцијски капитал 0403 6.10 486275 486275 486275

301
2. Удели друштава с ограниченом

одговорношћу
0404

0

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 6.10 137589 137589 137589

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413

330

V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО

ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ

НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,

НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ

0414
6.11 1776944 1776944 1776972

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

6.12 0 0 868428

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 6.12 0 0 868428

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 6.13 981750 948127 1737436

350 1. Губитак ранијих година 0422 6.13 948127 874621 1516074

351 2. Губитак текуће године 0423 6.13 33623 73506 221362

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)

0424
967676 969336 5225

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

6.14 21435 21130 5225

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

6.14 1358 1358 1684

405
5. Резервисања за трошкове судских

спорова
0430

6.14 20077 19772 3541

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431

41

II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 +

0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 +

0440)

0432 6.15 946241 948206 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 6.15 946241 948206 0

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 6.9 43531 43781 33348

42 до 49 (осим 498)

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 +
0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 +
0462)

0442 92312 94546 1004073

42

I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

(0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 +

0449)

0443 6.17 789 789 872551

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

6.17 0 0 859639

423
4. Краткорочни кредити и зајмови у

иностранству
0447

22002
10178
5821
627
154
145
16389
32049
11968
132068
93851
113136
34657
37119
33071
17523
16127
16564
201264
179300
174884
235848
224668
201421
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08134901 Шифра делатности 111 ПИБ 100581667

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO BAČKA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE SIVAC

Седиште Сивац , Маршала Тита 174

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. 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 5.12 33623 73506

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 6.11 0 28

331

2. Актуарски добици или губици по основу планова

дефинисаних примања

а) добици 2005

б) губици 2006

332

3. Добици или губици по основу улагања у

власничке инструменте капитала

а) добици 2007

б) губици 2008

333

4. Добици или губици по основу удела у осталом

свеобухватном добитку или губитку придружених

друштава

а) добици 2009

б) губици 2010

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

334

1. Добици или губици по основу прерачуна

финансијских извештаја иностраног пословања

а) добици 2011

б) губици 2012

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=3c0cb96e-2b84-4630-8056-d69258d212fd&hash=1767BB9B0BAB3A8EE9E7BC8FEE6CEF9BF9686751
0
0
73534
33623
28
0
28
0
73506
33623
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=3c0cb96e-2b84-4630-8056-d69258d212fd&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20ostalom%20rezultatu&hash=1767BB9B0BAB3A8EE9E7BC8FEE6CEF9BF9686751#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08134901 Шифра делатности 111 ПИБ 100581667

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO BAČKA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE SIVAC

Седиште Сивац , Маршала Тита 174

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. 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 486275 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

486275
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

486275
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

486275
4032 4050

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=3c0cb96e-2b84-4630-8056-d69258d212fd&hash=1767BB9B0BAB3A8EE9E7BC8FEE6CEF9BF9686751
1143880
1177503
1177503
1256650
1256650
1776944
1776944
1776944
28
1776972
486275
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=3c0cb96e-2b84-4630-8056-d69258d212fd&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20promenama%20na%20kapitalu&hash=1767BB9B0BAB3A8EE9E7BC8FEE6CEF9BF9686751#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП

30

АОП

31

АОП

32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4015 4033 4051

б) промет на потражној страни рачуна 4016 4034 4052

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 

(7а + 8а - 8б) ≥ 0
4017 4035 4053

б) потражни салдо рачуна 

(7б - 8а + 8б) ≥ 0
4018

486275
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 1737436 4073 137589 4091

б) потражни салдо рачуна 4056 4074 4092 868428

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

1737436
4077

137589
4095

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

≥ 0
4060 4078 4096

868428

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 295164 4079 4097 868428

б) промет на потражној страни рачуна 4062 1084473 4080 4098

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 

(3а + 4а - 4б) ≥ 0
4063

948127
4081

137589
4099

б) потражни салдо рачуна 

(3б - 4а + 4б) ≥ 0
4064 4082 4100

0

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

948127
4085

137589
4103

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

≥ 0
4068 4086 4104

0

486275
486275


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 33623 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

981750
4089

137589
4107

б) потражни салдо рачуна 

(7б - 8а + 8б) ≥ 0
4072 4090 4108

0

 

486275


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 1776972 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

1776972
4132 4150

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4115 28 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

1776944
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

1776944
4140 4158

486275


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

1776944
4144 4162

 

868428
137589
1737436


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

0
137589
948127
1084473
868428
295164
868428
137589
1737436


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 1256650 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 1256650 4246

б) кориговани потражни салдо рачуна

(1б - 2а + 2б) ≥ 0
4222

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4223 4238

4247

б) промет на потражној страни рачуна 4224

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 

(3а + 4а - 4б) ≥ 0
4225

4239 1177503 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 1177503 4250

б) кориговани потражни салдо рачуна

(5б - 6а + 6б) ≥ 0
4230

0
137589
981750
33623
0
137589
948127


(oxnoa.n e n pByrt.n

33'
YxF& uEu [:(Fr 15 lor t

ro @ 15) . I(D.A 1. .u 3Ao rq
r5)): o

ry6n.* B3.A Etrx . [:(pca
l. xd 3Ao rM 15) - I(p.! 16

xd 3ao kM rs)l2 o
610l

onrc

A0,6r{r Mx ry6x!r, no o.xoy XOa

P.croroxr.f !. nPqariy

l6 t71 2 l5

npor.H. y rqytoj _.o{lHx

a) nDo€r E ayr@1crp.4 Fqfla 12318

6) npdrer l€ norp.xroj clpaNx p.{yi. 4132

4247 t25l

Ci.E H. xD.ry r.ryt. .oaxx!
31.11._

a) Ayrco( ..rup paq!fla

{7a}8a-86)>0
4233

ctL
1231

:\

4252 L/,
9

O norEe @vpFrrE
(76-8.+86)20

\9
\n4

t) { ,4
n0

II II

1.

O6pa.q npon@x npaM8rxd o c.!!uM , OopN, .6paraua OsN.Hsjosx .oflk Fq, 69. 9512011 s 14l20l4)

Wil;"l /
I



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08134901 Шифра делатности 111 ПИБ 100581667

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO BAČKA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE SIVAC

Седиште Сивац , Маршала Тита 174

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

- у хиљадама динара -

Позиција АОП

Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

3001 326951 368618
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)

1. Продаја и примљени аванси 3002 317593 358615

2. Примљене камате из пословних активности 3003 226 6290

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 9132 3713

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 334653 361992

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 216913 260437

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 57008 60890

3. Плаћене камате 3008 40863 15842

4. Порез на добитак 3009 5613

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 19869 19210

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 6626

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012 7702 0

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

3013 0 0
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и

биолошких средстава
3015

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљене дивиденде 3018

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 8443 19504

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и

биолошких средстава
3021

8443 19504

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022

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

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирањa (II-I) 3024 8443 19504

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=3c0cb96e-2b84-4630-8056-d69258d212fd&hash=1767BB9B0BAB3A8EE9E7BC8FEE6CEF9BF9686751
33345
17200
4999
33345
16145
28346
1288478
343096
1316824
326951
41224
4152
902830
906982
0
948206
0
948206
0
19504
8443
5613
15842
40863
60890
57008
260437
216913
361992
334653
3713
9132
6290
226
358615
317593
368618
326951
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=3c0cb96e-2b84-4630-8056-d69258d212fd&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20tokovima%20gotovine&hash=1767BB9B0BAB3A8EE9E7BC8FEE6CEF9BF9686751#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/
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1. ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ 

 

 
АД „Бачка “ Сивац је акционарско друштво, (у даљем тексту: Друштво).  

Регистровано је код Агенције за привредне регистре, Регистар привредних друштава број 25.12.2006. под БД 

239904/2006. 

 

Друштво је основано 16.11.1989. године спајањем више сељачких задруга које су се касније инегрисале и 

конституисале као ООУР „Пољопривреда“ Сивац. У наредном периоду Друштво мења назив у Пољопривредно 

добро „Бачка“ Сивац, а након тога  од добра настаје ДПП „Бачка“. 

 

Аукцијском  продајом 06.11.2006.године ДПП ”Бачка” Сивац постаје А.Д.”Бачка” Сивац и уписује се у Регистар 

привредних субјеката 25.12.2006. године по решењу БД 239904/2006. У том облику Друштво је приватизовано 

моделом продаје друштвеног капитала методом јавне аукције Милету Јерковићу из Карађорђева. 

 

Дана 13.02.2009.год. Агенција за приватизацију раскинула је уговор о продаји друштвеног   капитала методом јавне 

аукције са Милетом Јерковићем из Карађорђева. Последица раскида   истог уговора су  судски спорови из 

2009.год.са предузећима која су на неки начин била  повезана са Милетом Јерковићем. 70,64% акција које су 

припадале Милету Јерковићу прелазе у   власништво Акцијског фонда, који је поставио свог законског заступника 

капитала. 

 

Дана 16.03.2009.год. Агенција за привредне регистре, Регистратор који води Регистар привредних субјеката, на 

основу чл.4 Закона о агенцији за привредне регистре (Сл.гласник РС бр.55/04),  члана 23. и 25. Закона о 

регистрацији привредних субјеката (Сл.гласник РС 55/04,61/05) решавајући по захтеву подносиоца регистрационе 

пријаве за регистрацију промене података привредног субјекта у Регистар привредних субјеката, који је поднет од 

стране: 

          Име и презиме: Миле Рашета 

  ЈМБГ: 0405954820041 

  Адреса: Љубљанска 3 Бачка Топола, Србија  доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

Усваја се захтев подносиоца регистрационе пријаве, па се у Регистар привредних субјеката региструје промена 

података о привредном субјекту уписаном у Регистар привредних субјеката 

 

 

  АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БАЧКА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ 

  ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ СИВАЦ, М.ТИТА 174 

 

        са матичним бројем 08134901 и то следећих промена: 

        Промена забележби: 

           Уписује се у Регистар привредних субјеката Одлука о именовању привременог 

                           заступника капитала донета од стране Акцијског фонда Републике Србија бр.1013809 

           од 03.03.2009.године, којом се именује Зоран Шћекић из Сивца, ул. Светозара Миле- 

           тића бр. 41, ЈМБГ 2812960810025, за привременог заступника капитала субјекта 

           приватизације АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА БАЧКА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ  

                           ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ СИВАЦ, МАРШАЛА ТИТА 174, 

                           Именовани ће обављати послове привременог заступника капитала од 04.03.2009.год.  

                           До продаје капитала субјекта приватизације. 

 

 

На основу члана 9. Став 1. Тачка 7. и 10. Закона о Агенцији за приватизацију (“Службени гласник РС”, бр.38/01, 

135/04 и 30/2010) и члана 19, 19а, 20. и 20а  Закона о приватизацији (“Службени гласник 

РС”,бр.38/01,18/03.45/05.123/07128/07-др.закон И 30/2010-др.закон), у вези са чланом 7.и 9. Уредбе о поступку И 

начину реструктурирања субјеката приватизације (“Службени гласник РС”, бр.52/05.96/08 И 98/09), а у складу са 

дописом Министарства економије и регионалног развоја број: 464-01-18/2010-04 од 05.10.2010.године,  Агенција за 

приватизацију дана 18.10.2010.године доноси: 
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ОДЛУКУ 

о реструктурирању 

 

      1. ПОКРЕЋЕ СЕ РЕСТРУКТУРИРАЊЕ субјекта приватизације АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО “БАЧКА” ЗА       

ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ, Сивац, Маршала Тита 174, матицни број: 08134901   

(у даљем тексту: Субјект приватизације). 

      2. Поступак реструктурирања Субјекта приватизације из тачке 1. Ове Одлуке спроводи се: 

             • Статусним променама, променама правне форме, променама у унутрашњој организацији И другим 

организационим променама; 

             • Отписом главнице дуга припадајуцих камата или других потраживања, у целини или делимично; 

             • Отпуштањем дуга у целини или делимично ради намиривања поверилаца из средстава остварених од 

продаје капитала субјекта приватизације; 

             • Другим променама које се односе на субјект приватизације И његова зависна предузећа, које омогућавају 

продају његовог капитала И имовине. 

      3. ПОЗИВАЈУ СЕ повериоци Субјекта приватизације да у року од 15 дана од дана објављивања ове одлуке у     

дневном листу “Политика”, а у складу са чланом 20 став 4 Закона о приватизацији, пријаве своја потраживања са 

стањем на дан 31. Децембар 2004.године према Субјекту приватизацијена адресу Субјекта приватизације из тачке 

1.диспозитива, уколико то нису учинили по претходно објављеном позиву за пријаву потраживања објављеном 

дана 08.07.2005.године у дневном листу “Политика”. 

      4. Отпуштање дуга у целини према субјекту приватизације пуноважно је у случају да је капитал субјекта који се 

реструктурира у поступку приватизације продат јавног тендера или методом јавне аукције, па уколико се на основу 

прихваћеног програма реструктурирања Субјекта приватизације изврши продаја имовине Субјекта приватизације, 

из остварене продајне цене неће се вршити намирење потраживања пријављених у складу са тачком 3.одлуке.  

      5. Поверилац примерак пријаве потраживања истовремено доставља субјекту приватизације И Агенцији за 

приватизацију. 

 

Друштво се бави производњом и гајењем жита( осим пиринча),легуминоза  и уљарица. Из основне делатности 

,производње, бави се и продајом својих производа. Поред наведене основне делатности друштво обавља и друге 

делатности и послове који доприносе ефикаснијем и рационалнијем пословању и то:врши се услужни тов 

стоке,врши се откуп пољопривредних производа,врши се лагеровање туђе робе у сопствени силос (капацитета 

20.000 тона).Друштво је од периода раскида приватизације обновило механизацију и врши услуге у ратарској 

производњи правним и физичким лицима уз склапање уговора о пословно- техничкој сарадњи. 

 

АД „Бачка “ самостално чини матично друштво. 03.09.2014. године је сходно Закону о приватизацији Агенција за 

привредне регистре по службеној дужности регистратора извршила промену назива из АД „Бачка“ Сивац-у 

реструктурирању на АД „Бачка“ Сивац. Заведено код регистратора под бројем БДСЛ 232/2014. 

 

На основу уговора о заједничком улагању између Al Rawafed International Investments L:L:C  и Републике Србије  

од 04.07.2014 године , дана 30.01.2015.год.  долази до реализацијеУговора о купопродаји дела имовине између АД 

Бачке Сивац и AL Rawafed доо Србија. Предмет купопродаје је било  пољопривредно земљиште површине од 

2.215,50 хектара ,  грађевинско земљиште површине 5,73 хектара , комплекс  објеката назван Логистички центар 

Сивац-познат као Економија Телечка-Тврди пут и део опреме. Реализацијом  Уговора   умањена је  површину 

земљиштва у власништву са  3.666,93  хектара на 1.444,31 хектара што пољопривредног, грађевинског и осталог 

земљишта . 

 

28.12.2015.год  Друштво је као предлагач поднело Привредном суду у Сомбору предлог за покретање претходног 

стечајног поступка реорганизацијом у складу са Унапред припремљеним планом реорганизације. Разлог покретања 

стечајног поступка је пољуљана ликвидност  због превелике задужености Друштва , немогућност наплате 

потраживања од предузећа која су била повезана са претходним власником капитала, а  која су или брисана из 

АПР-а или у поступку стечаја. План реорганизације је након одређених измена усвојен  дана 30.05.2016.год. 

решењем Привредног суда у Сомбору посл.бр. V.Рео 10/2015, а постао правоснажан 17.08.2016.год.  

        Унапред припремљен план реорганизације предвиђа 

                1. наставак реализације производње ради остварења добити 

                2. продаја дела имовине ради обезбеђења ликвидних средстава 

                3. наплата потраживања 

               4. боља организација рада, преквалификација и побољшање квалитета радне снаге, неопходна улагања у                      

механизацију 

 

Као посебне мере УППР предвиђа 

               - конверзију потраживања највећег повериоца РС у капитал 

               - отпуст дуга 
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УППР планира намирење поверилаца у периоду од 8 год. Почетак реализације Плана је 01.09.2016.год. Прве две 

године чине грејс период током којег се месечно плаћа камата у износу од 4% на годишњем нивоу на укупну 

обавезу утврђену на дан правоснажности УППР-а 17.08.2016.год. 

 

Друштво је сагласно критеријумима из Закона о рачуноводству на дан састављања редовних годишњих 

финансијских извештаја за пословну 2017.год. разврстано у МАЛО  правно лица. 

 

Седиште Друштва је у Сивцу у улици Маршала Тита 174. 

 

Порески идентификациони број Друштва је 100581667. 

 

Матични број Друштва је 08134901. 

 

Просечан број запослених у 2017. години био је 42. 

 

 

 

2.  ОСНОВ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРИКАЗИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

 

Приложени финансијски извештаји су састављени у складу са важећим прописима у Републици Србији заснованим 

на Закону о рачуноводству („Сл.гласник РС“, бр. 62/2013), који прописује Међународне рачуноводствене стандарде 

(МРС), односно Међународне стандарде финансијског извештавања (МСФИ) као основу за састављање и 

презентацију финансијских извештаја. 

 

Измене и допуне постојећих МРС, односно МСФИ и тумачења стандарда, замене важећих МРС  новим, који су 

ступили на снагу почев од 1. јануара 2010. године, као и примена нових тумачења која су ступила на снагу у току 

2011. године, нису имали за резултат значајније промене рачуноводствених политика Друштва, нити материјално 

значајан утицај на финансијске извештаје у периоду почетне примене. И поред тога што многе од ових промена 

нису применљиве на пословање Друштва, руководство Друштва не изражава безрезервну изјаву о усаглашености 

финансијских извештаја са МРС и МСФИ, који се примењују на периоде приказане у приложеним финансијским 

извештајима. 

 

Финансијски извештаји су састављени у складу са концептом историјског трошка и начелом сталности Друштва. 

 

Финансијски извештаји су приказани у формату прописаним Правилником о садржини и форми образаца 

финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл. гласник РС“, бр. 95/2014) и 

Правилником о садржини позиција у обрасцу Статистички извештај за привредна друштва, задруге и предузетнике 

(„Сл гласник РС 118/13). Према Закону о рачуноводству финансијски извештаји обухватају: биланс стања, биланс 

успеха, извештај о осталом резултату, извештај о токовима готовине, извештај о променама на капиталу, напомене 

уз финансијске извештаје и статистички извештај за привредна друштва, задруге и предузетнике. 

 

Износи у финансијским извештајима исказани су у хиљадама РСД, осим уколико није другачије назначено. РСД 

представља функционалну и извештајну валуту Друштва. Све трансакције у валутама које нису функционална 

валута, третирају се као трансакције у страним валутама. 

 

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. 

 

 

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 

 

3.1.    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. Стварни 

резултати могу се разликовати од наведених процена, при чему се процене разматрају периодично. 
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Најзначајније процене односе се на утврђивање обезвређења финансијске и нефинансијске имовине, признавање 

одложених пореских средстава, утврђивање резервисања за судске спорове и дефинисање претпоставки 

неопходних за актуарски обрачун накнада запосленима по основу отпремнина, и исте су обелодањене у 

одговарајућим рачуноводственим политикама и/или напоменама уз финансијске извештаје. 

 

3.2.    Прерачунавање страних средстава плаћања и рачуноводствени третман курсних разлика и ефеката по 

основу курсне разлике 

 

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. 

 

3.3.    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 поштеној вредности примљене надокнаде или потраживања, узимајући у обзир износ свих 

трговачких попуста и количинских рабата које Друштво одобри. Разлика између поштене вредности и номиналног 

износа накнаде признаје се као приход од камате. 

 

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. 

 

3.4.    Пословни расходи 

 

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

зарада и остали лични расходи; трошкови амортизације и резервисања; трошкови производних услуга; и 

нематеријални трошкови. 

 

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.  

 

Набавна вредност продате робе на велико утврђује се у висини продајне вредности робе на велико, умањене за 

износ утврђене разлике у цени и укалкулисаног ПДВ садржаних у вредности продате робе на велико.  
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Набавна вредност продате робе на мало утврђује се у висини прихода од продате робе, умањених за износ утврђене 

разлике у цени, као и за износ укалкулисаног ПДВ, садржаних у вредности продате робе на мало. 

  

3.5.     Трошкови позајмљивања 
 

Трошкови позајмљивања који су директно приписиви стицању, изградњи или производњи средства које се 

квалификује чине део набавне вредности/цене коштања тог средства. Други трошкови позајмљивања се признају 

као расход. 

 

3.6.     Финансијски приходи и расходи 
 

Финансијски приходи и расходи обухватају: приходе и расходе од камата (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; приходе и расходе из односа са матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима; и остале 

финансијске приходе и расходе.  

 

Приходи од дивиденди признају се као приход у години када се исте одобре за исплату. 

 

3.7.    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). 

 

 

3.8.    Финансијски лизинг 
 

Финансијски лизинг је лизинг којим се преносе суштински сви ризици и користи који су повезани са власништвом 

над неким средством. По истеку периода лизинга право својине се може, али не мора пренети. 

 

Корисници лизинга признају финансијски лизинг као средство и обавезу у својим билансима стања, у износима 

који су на почетку трајања лизинга једнаки фер вредности средстава која су предмет лизинга, или по садашњој 

вредности минималних плаћања за лизинг, ако је она нижа. Приликом израчунавања минималних плаћања за 

лизинг, дисконтна стопа је каматна стопа садржана у лизингу, ако се она може утврдити, а ако се не може утврдити, 

користи се инкрементална каматна стопа на задуживање. Сви иницијални директни трошкови корисника лизинга 

додају се износу који је признат као средство. 

 

Минимална плаћања лизинга треба поделити између финансијског трошка и смањења неизмирене обавезе. 

Финансијски трошак треба алоцирати на све периоде током трајања лизинга, тако да се остварује константна 

периодична каматна стопа на преостали салдо обавезе. 

 

Финансијски лизинг узрокује повећање трошкова амортизације за средства која се амортизују, као и финансијске 

расходе у сваком обрачунском периоду. Политика амортизације средстава која су предмет лизинга и која се 

амортизују треба да буде у складу са политиком амортизације средстава која су у власништву, а призната 

амортизација се израчунава у складу са МРС 16 „Некретнине, постројења и опрема“ и МРС 38 „Нематеријална 

имовина“. Уколико није сасвим извесно да ће корисник лизинга стећи право власништва над средством које је 

предмет лизинга до краја трајања лизинга, то средство се у потпуности амортизује у краћем периоду од: трајања 

лизинга или века трајања. 

 

 

3.9.     Некретнине, постројења и опрема 

 

Некретнине, постројења и опрема су материјална средства: 

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

лицима или у административне сврхе; 
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- за која се очекује да ће се користити дуже од једног обрачунског периода; и 

- чија је појединачна набавна цена у време набавке већа од просечне бруто зараде по запосленом у Републици, 

према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.  

 

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. 

 

Алтернатива 
 

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

изражава њихову поштену вредност на дан ревалоризације, умањену за укупан износ исправке вредности по основу 

амортизације и укупан износ исправке вредности по основу губитака због обезвређења. Ревалоризација се врши 

онолико редовно колико је довољно да се исказани износ не разликује значајно од износа који би се утврдио да је 

примењен поступак исказивања по поштеној вредности  на дан биланса стања.  

 

Када због ревалоризације дође до повећања исказаног износа средстава, позитиван учинак ревалоризације се 

исказује непосредно у корист сопственог  капитала као ревалоризациона резерва.  

 

Позитиван учинак ревалоризације признаје се као приход од укидања ревалоризационих резерви истог средства до 

износа који је једнак негативном учинку ревалоризације истог средства, који је претходно био признат као расход.  

 

Када због ревалоризације дође до смањења исказаног износа средства, негативан учинак ревалоризације признаје се 

као расход.  

 

Негативан учинак ревалоризације исказује се непосредно на терет ревалоризационих резерви, до износа који није 

већи од укупних ревалоризационих резерви обрачунатих за то исто средство.  

 

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. 
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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. 

 

3.10.     Пољопривреда 
 

Биолошка средства се одмеравају приликом почетног признавања, као и на сваки датум биланса стања, по својој 

поштеној вредности, умањеној за процењене трошкове продаје на месту жетве. Уколико поштена вредност не може 

поуздано да се измери, биолошко средство се мери по својој набавној вредности или цени коштања, умањеној за 

укупно обрачунату амортизацију и укупне губитке због обезвређења. 

 

Пољопривредни поризводи који су убрани од биолошких средстава одмеравају се по фер вредности умањеној за 

процењене трошкове продаје у моменту убирања. 

 

3.11.     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. 

 

Амортизационе стопе, утврђене на основу процењеног  корисног века употребе (без утврђивања резидуалног 

остатка) су дате у следећем прегледу: 

 

                                                                                                                            2017  2016 

Грађевински објекти                                                                                                                             2,00   2,00 

Погонска опрема                                                                                                                             9,70   9,70 

Рачунари и припадајућа опрема                                                                                              20,00     20,00 

Возила                                                                                                                             6,67   6,67 

    

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 (Напомена 5.12). 

 

3.12.      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. 
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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“. 

 

Гоодwилл се тестира на умањење вредности једном годишње или чешће уколико догађаји или промене околности 

указују да би нето књиговодствена вредност могла бити умањена. 

 

3.13.      Залихе 

 

Залихе робе и материјала се мере по набавној вредности. Набавну вредност чине сви трошкови набавке за довођење 

залиха на њихово садашње место и стање. Трошкови набавке залиха обухватају куповну цену, увозне дажбине и 

друге обавезе (осим оних које Друштво може накнадно да поврати од пореских власти), трошкове превоза, 

манипулативне трошкове и друге трошкове који се могу директно приписати набавци. Попусти, рабати и друге 

сличне ставке се одузимају при утврђивању трошкова набавке.  

 

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

 

Залихе недовршене производње и готових производа се мере по цени коштања, односно по нето продајној 

вредности, ако је нижа. Цену коштања чине сви трошкови конверзије и други настали трошкови неопходни за 

довођење залиха на њихово садашње место и стање, односно: 

- трошкови директног рада; 

- трошкови директног материјала и 

- индиректни, односно општи производни трошкови. 

 

У вредност залиха недовршене производње и готових производа не улазе, већ представљају расход периода: 

- неуобичајено велико расипање материјала, радне снаге или други трошкови производње; 

- трошкови складиштења, осим ако ти трошкови нису неопходни у процесу производње пре наредне фазе 

производње; 

- режијски трошкови администрације који не доприносе довођењу залиха на садашње место и у садашње стање; и 

- трошкови продаје. 

 

Нето продајна вредност представља процењену продајну вредност, умањену за процењене трошкове продаје и 

процењене трошкове довршења (код недовршене производње). Уколико је нето продајна вредност залиха 

недовршене производње и готових производа нижа од њихове цене коштања, врши се делимичан отпис до нето 

продајне вредности. 

 

Терећењем осталих расхода врши се исправка вредности залиха у случајевима када се оцени да је потребно свести 

вредност залиха на њихову нето продајну вредност. Оштећене залихе и залихе које по квалитету не одговарају 

стандардима се у потпуности отписују. 

 

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. 

 

Залихе робе у малопродаји исказују се по продајној цени у току године. На крају обрачунског периода врши се 

свођење вредности залиха на набавну вредност путем алокације реализоване разлике у цени и пореза на додату 

вредност, обрачунатих на просечној основи, на вредност залиха у стању на крају године и набавну вредност 

продате робе. 

 

 

 

3.14.      Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља 

 

Друштво одмерава сталну имовину (или групу за отуђење) класификовану као имовина које се држи за продају, по 

нижем од следећа два износа: по књиговодственој вредности или фер вредност умањеној за трошкове продаје. 
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3.15.     Финансијски инструменти 

 

Финансијски пласмани представљају финансијска средства која се приликом почетног признавања мере по њиховој 

набавној вредности која представља поштену вредност надокнаде која је дата за њих. Трошкови трансакције се 

укључују у почетно мерење свих финансијских средстава. 

 

За потребе мерења финансијског средства након почетног признавања, финансијска средства се класификују у 

четири категорије: 

               (а) финансијска средства која се држе ради трговања, почетно призната по фер вредности кроз добит или   

губитак; 

               (б) улагања која се држе до рока доспећа; 

               (ц) зајмови и потраживања који су потекли од стране друштва и који се не држе ради трговања и 

               (д) финансијска средства која су расположива за продају. 

 

Финансијско средство се класификује као финансијско средство које је расположиво за продају уколико сасвим не 

припада ни једној од остале три горе наведене категорије финансијских средстава. 

 

Финансијско средство класификује се као финансијско средство које се држи ради трговања, а не као финансијско 

средство које је расположиво за продају, уколико је то средство део портфеља сличних средстава за које постоји 

образац трговања ради остваривања добитка из краткорочних колебања цена или марже дилера.   

 

После почетног признавања, друштво мери финансијска средства, (укључујући и деривате који су средства) по 

њиховим поштеним вредностима, без било каквог умањивања за трансакционе трошкове које може начинити 

приликом продаје или другог отуђења, осим: 

- Зајмова и потраживања и Улагања која се држе до доспећа која се мере по амортизованој цени, применом метода 

ефективне каматне стопе; 

- Улагања у власничке хартије које се не котирају на активном тржишту и чија се фер вредност не може поуздано 

измерити, која се мере по набавној цени. 

 

У Републици Србији не постоји довољно тржишно искуство, стабилност и ликвидност код куповине и продаје 

финансијских средстава и званичне тржишне информације нису у сваком тренутку расположиве. Стога, поштену 

(фер) вредност најчешће није могуће поуздано утврдити у условима непостојања активног тржишта, како то 

захтевају МСФИ. 

 

Признати добитак или губитак који произилази из промене у поштеној вредности финансијског средства или 

обавезе (која није део односа заштите) почетно призната по фер вредности кроз добит или губитак, признаје се као 

као добитак или губитак у билансу успеха, а код финансијске имовине расположиве за продају на 

ревалоризационим резервама. 

 

Финансијски инструменти се иницијално вреднују по фер вредности, увећаној за трошкове трансакција (изузев 

финансијских средстава или финансијских обавеза које се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха), који су 

директно приписиви набавци или емитовању финансијског средства или финансијске обавезе. Финансијска 

средства и обавезе се евидентирају у билансу стања Друштва од момента када је Друштво уговорним одредбама 

везано за инструмент. 

 

Руководство врши класификацију финансијских пласмана у моменту иницијалног признавања. Класификација 

зависи од сврхе за коју су финансијска средства прибављена. 

 

Финансијска средства престају да се признају када Друштво изгуби контролу над уговореним правима над тим 

инструментима. Финансијска обавеза престаје да се признаје када Друштво испуни обавезу или када је обавеза 

плаћања предвиђена уговором укинута или истекла. 

 

Финансијски инструменти у складу са МРС 39 – Финансијски инструменти: Признавање и одмеравање, обухватају 

следеће категорије финансијских инструмената: 

 

(а) Финансијско средство или финансијска обавеза по фер вредности кроз биланс успеха; 

(б) Инвестиције које се држе до доспећа; 

(ц) Кредити (зајмови) и потраживања; 

(д) Финансијска средства расположива за продају; 
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3.15.1.   Финансијско средство или финансијска обавеза по фер вредности кроз биланс успеха 

 

У ову категорију спадају финансијско средство или финансијска обавеза чије се промене фер вредности 

евидентирању кроз приходе или расходе у билансу успеха. Финансијско средство или финансијска обавеза 

класификована у ову категорију треба да испуне било који од следећих услова: 

(а) класификовано је као оно које се држи ради трговања. Финансијско средство или финансијска обавеза се 

класификује као оно које се држи ради трговања ако је: 

                /I/ стечено или настало првенствено ради продаје или поновне куповине у блиској будућности; 

                /II/ део портфеља идентификованих финансијских инструмената којима се заједно управља и за које 

постоји доказ о недавном актуелном моделу краткорочног остварења добити; или 

                /III/ дериват (осим деривата који је инструмент хеџинга). 

 

(б) после почетног признања назначен је од стране Друштва по фер вредности кроз биланс успеха. Ентитет може 

вршити ово назначавање само када то резултира поузданијим и релевантнијим информацијама, будући да се 

                /I/ елиминише или у значајној мери отклања недоследност одмеравања или признавања која би иначе 

настала услед одмеравања средстава или обавеза или признавања добитака или губитака по различитим основама; 

или  

               /II/ групом финансијских средстава, финансијских обавеза или обома се управља и њихове перформансе се 

процењују на основу фер вредности, у складу са документованим стратегијом управљања ризиком или 

инвестирања, и информације о групи се интерно сачињавају према тој основи за кључне руководиоце Друштва (као 

што је дефинисано у МРС 24 Обелодањивања повезаних страна, на пример за управни одбор или генералног 

директора Друштва. 

 

 

 

 

3.15.2.    Инвестиције које се држе до доспећа 

 

Инвестиције које се држе до доспећа су недериватна финансијска средства са фиксним или одредивим исплатама и 

фиксним доспећем која Друштво дефинитивно намерава и може да држи до доспећа, осим: 

(а) оних које Друштво након почетног признавања назначи по фер вредности кроз биланс успеха; 

(б) оних које Друштво назначи као расположиве за продају; и 

(ц) оних која задовољавају дефиницију зајмова и потраживања. 

 

Друштво не класификује неко финансијско средство као оно које се држи до доспећа ако је Друшто, током текуће 

финансијске године или током две претходне финансијске године продало или рекласификовало више од 

безначајног износа инвестиција које се држе до доспећа пре њиховог доспећа (више него безначајан износ у односу 

на укупни износ инвестиција које се држе до доспећа), осим продаја или рекласификација које: 

               (I) су толико близу доспећа или датума позива на плаћање финансијског средства (на пример мање од три 

месеца пре доспећа) да промене тржишне каматне стопе не би имале значајан утицај на фер вредност финансијског 

средства; 

              (II) се дешавају пошто је Друштво суштински сакупило првобитну главницу финансијског средства кроз 

плански распоређена плаћања или авансе; или 

              (III) се могу приписати изолованом догађају који је ван контроле Друштва, који се не понавља и које 

Друштво није могло са сигурношћу предвидети. 

 

3.15.3.      Кредити (зајмови) и потраживања 

 

Зајмови (кредити) и потраживања су недериватна финансијска средства са фиксним или одредивим исплатама која 

нису котирана на активном тржишту осим: 

(а) средства која Друштво намерава да прода одмах или у кратком року и која би онда била класификована као 

средства која се држе ради трговања и она која Друштво после почетног признавања назначи по фер вредности кроз 

биланс успеха; 

(б) она која Друштво после почетног признавања назначи као расположива за продају; или 

(ц) она за која ималац не може у значајној мери повратити своју целокупну почетну инвестицију, осим ако то није 

због погоршања кредита, и која ће бити класификована као расположива за продају. 

 

Учешће стечено у пакету средстава која нису зајмови (кредити) или потраживања (на пример учешће у заједничком 

фонду или сличним фондовима) није зајам (кредит) или потраживање. 
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3.15.4.       Финансијска средства расположива за продају 

 

Финансијска средства расположива за продају су недериватна финансијска средства која су назначена као 

расположива за продају и нису класификована као (а) зајмови(кредити) и потраживања (б) инвестиције које се држе 

до доспећа или (ц) финансијска средства назначена по фер вредности кроз биланс успеха. 

 

 

3.16.     Краткорочна потраживања и пласмани 
 

Краткорочна потраживања обухватају потраживања од купаца – зависних и других повезаних правних лица и 

осталих купаца у земљи и иностранству по основу продаје производа, 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. Ако се вредност у фактури 

исказује у страној валути, врши се прерачунавање у извештајну валуту по средњем курсу важећем на дан 

трансакције. Промене девизног курса од датума трансакције до датума наплате потраживања исказују се као курсне 

разлике у корист прихода или на терет расхода. Потраживања исказана у страној валути на дан биланса 

прерачунавају се према важећем средњем курсу НБС, а курсне разлике признају се као приход или расход периода. 

 

Краткорочни финансијски пласмани који се не држе ради трговања мере се по амортизованој вредности, не 

узимајући у обзир намеру Друштава да их држе до доспећа. 

 

Уколико постоји вероватноћа да Друштво неће бити у стању да наплати све доспеле износе (главницу и камату) 

према уговорним условима за дате кредите, потраживања или улагања која се држе до доспећа која су исказана по 

амортизованој вредности, настао је губитак због обезвређивања или ненаплаћених потраживања. 

 

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. 

 

Предлог потраживања која се индиректно коригују на терет расхода  током године утврђује Стална комисија за 

отпис потраживања а на крају године Комисија за попис обавеза и потраживања. Критеријуми за индиректан отпис 

потраживања су: 

                                  · неликвидност дужника дуже од два месеца 

                                  · већи износ неизмирених обавеза 

                                  · покренут стечај дужника 

                                  · остало по налазу комисија 

 

 

     

3.17.     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. 

 

 

3.18.     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 и јубиларне награде 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 (Напомена 5.7.).  

 

Резервисања за судске спорове формирају се у износу који одговара најбољој процени руководства Друштва у 

погледу издатака који ће настати да се такве обавезе измире (Напомена 5.7.). 
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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. 

 

 

3.19.     Накнаде запосленима 
 

3.19.1.  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. 

 

 

3.19.2.  Обавезе по основу отпремнина и јубиларних награда 

 

У складу са Законом о раду („Службени гласник РС“ број 61/05) и Појединачним општим актом о раду, Друштво је 

у обавези да исплати отпремнине приликом одласка у пензију у висини 3 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 3 

месечне просечне бруто зараде исплаћене у Друштву у месецу који претходи месецу у коме се исплаћује 

отпремнина.  

 

 

3.19.3.   Краткорочна, плаћена одсуства 

 

Акумулирана плаћена одсуства могу да се преносе и користе у наредним периодима, уколико у текућем периоду 

нису искоришћена у потпуности. Очекивани трошкови плаћених одсустава се признају у износу кумулираних 

неискоришћених права на дан биланса, за које се очекује да ће бити искоришћени у наредном периоду. У случају 

неакумулираног плаћеног одсуства, обавеза или трошак се не признају до момента када се одсуство искористи. 

 

 

3.20.     Порез на добит 

 

3.20.1.  Текући порез 

 

Порез на добит представља износ који се обрачунава и плаћа у складу са одредбама Закона о порезу на добит 

правних лица (''Сл. гласник РС'', бр. 25/2001, 80/2002, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/13, 108/13 и 

др.закон 142/14) . 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. 

 

Закон о порезу на добит правних лица обвезнику који изврши улагања у основна средства признаје право на 

порески кредит у висини од 20% извршеног улагања (за велика и средња правна лица), с тим што порески кредит не 

може бити већи од 50% обрачунатог пореза, односно у висини од 40% извршеног улагања (за мала правна лица), а 

највише до 70% обрачунатог пореза, у години у којој је извршено улагање. Неискоришћени део пореског кредита 

може се пренети на рачун пореза на добит из будућих обрачунских периода, највише до 50% (за велика и средња 

правна лица), односно 70% (за мала правна лица) обрачунатог пореза у том пореском периоду, али не дуже од 10 

година.  Губици из текућег периода могу се користити за умањење пореске основице будућих обрачунских 

периода, али не дуже од 5 година. Затечени пословни губици у пореским билансима, пре доношења поменутог 

закона,  могу се преносити на рачун будућих добити у роковима који су важили у време њиховог исказивања. 

 

3.20.2.  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 
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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. 

 

3.21.    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. 

 

3.22.    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“. 

 

3.23.   Информације о сегментима 

 

Пословни сегмент представља део имовине и пословних активности које обезбеђују производе или услуге које 

подлежу ризицима и користима различитим од оних у неким другим пословним сегментима. Географски сегмент 

обезбеђује производе или услуге унутар одређеног привредног окружења који подлежу ризицима и користима 

различитим од оних сегмената који послују у неким другим привредним окружењима. Кључеви за алокацију 

заједничких трошкова су одређени на бази најбољих процена руководства Друштва. Информације о сегментима, 

приказане су у Напомени 7. 

 

3.24.   Правична (фер) вредност 

 

Пословна политика Друштва је да обелодани информације о правичној вредности активе и пасиве за коју постоје 

званичне тржишне информације и када се правична 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. Стога, правичну вредност није могуће поуздано утврдити у одсуству активног тржишта. 

Руководство Друштва врши процену ризика и у случајевима када се оцени да вредност по којој се имовина води у 

пословним књигама неће бити реализована врши исправку вредности. 

 

3.25.   Државна давања 
 

Државна давања представљају помоћ државе у облику преноса ресурса Друштву по основу испуњених извесних 

услова у прошлости или будућности који се односе на пословне активности Друштва. Она искључују оне облике 

државне помоћи који се не могу у разумној мери вредносно исказати као и трансакције са државом које се не могу 

разликовати од уобичајених пословних трансакција Друштва. Државна давања се признају када постоји оправдано 

уверење да ће се Друштво придржавати услова повезаних са давањима и да ће давање бити примљено.  

 

Државно давање се признаје као приход током периода неопходних за сучељавање, на систематској основи, са 

повезаним трошковима које треба покрити из тог прихода.  

 

Државно давање које се прима као надокнада за настале расходе или губитке или у сврху пружања директне 

финансијске подршке Друштву са којом нису повезани будући трошкови се признаје као приход периода у којем се 

прима. 

 

Државна давања повезана са средствима, укључујући немонетарна давања по фер вредности, исказују се у билансу 

стања или као одложени приход по основу давања, или одузимањем износа давања приликом израчунавања 

књиговодствене вредности средства. 
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 4.                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.  

 

 

4.1.     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.  

 

4.2.    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. 

 

4.2.1.    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.  

 

4.2.2.    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). 

 

4.2.3.    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. 

 

4.3.     Ризик ликвидности 

 

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

обавезама. 
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5.              БИЛАНС УСПЕХА 
 

5.1.           ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 
 

 2017.  2016. 

        РСД хиљада         РСД хиљада 

Домаће тржиште    

Приходи од продаје производа матичним и зависним правним лицима    

Приходи од продаје услуга матичним и зависним правним лицима    

Приходи од продаје производа осталим повезаним правним лицима    

Приходи од продаје услуга осталим повезаним правним лицима    

Приходи од продаје производа осталим лицима 208.368  314.418 

Приходи од продаје услуга осталим лицима    

Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима    

Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима    

Приходи од продаје робе осталим лицима 59.366  107 

Свега 267.734  314.525 

Инострано тржиште    

Приходи од продаје производа -  - 

Приходи од продаје услуга    

Приходи од продаје робе    

Свега -  - 

    

Укупно 267.734  314.525 

 

 

Сав приход од продаје производа реализован је на домаћем тржишту. 

 

5.2              ПОВЕЋАЊЕ/(СМАЊЕЊЕ) ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА 
 

 2017.  2016. 

        РСД хиљада         РСД хиљада 

Недовршена производња  на дан 31. децембра  33.071  37.119 

Недовршене услуге на дан 31. децембра  -  - 

Готови производи на дан 31. Децембра 113.136  93.851 

Минус:     

Недовршена производња  на дан 01. јануара 37,119  34.657 

Недовршене услуге на дан 01. јануара -  - 

Готови производи на дан 01. Јануара 93,851  132.068 

Укупно 15.237  -35.755 

 

 

5.3.            ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 
 

 2017.  2016. 

        РСД хиљада         РСД хиљада 

Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и 

повраћаја пореских дажбина 

845  1.204 

Приходи по основу условљених донација    

Приходи од закупнина 2.382  2.273 

Приходи од чланарина    

Приходи од тантијема и лиценцних накнада    

Остали пословни приходи 1.377  213 

Укупно 4.604  3.690 
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5.4           НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 

 
 2017.  2016. 

        РСД хиљада         РСД хиљада 

Набавна вредност продате робе на велико 54.430  60.118 

Набавна вредност продате робе на мало    

Набавна вредност продатих некретнина прибављених ради продаје    

Укупно 54.430  60.118 

 

 

5.5.         ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 

 

 2017.  2016. 

        РСД хиљада         РСД хиљада 

Трошкови материјала за израду 97.644  85.684 

Трошкови осталог материјала (режијског) 4.004  4.638 

Трошкови горива и енергије 23.647  28.830 

Укупно 125.295  119.152 

 

 

5.6.        ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 

 

 2017.  2016. 

        РСД хиљада         РСД хиљада 

Трошкови  зарада и  накнада зарада (бруто) 40.002  44.682 

Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет 

послодавца 

7.270  8.090 

Трошкови накнада по уговору о делу    

Трошкови накнада по ауторским хонорарима   459 

Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима 12   

Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора 1.030   

Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора 3.602  3.139 

Остали лични расходи и накнаде 5.092  4.520 

Укупно 57.008  60.890 

 

 

5.7.             ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА 
 

Трошкови амортизације  у износу од  23.456 хиљада рсд (у 2016. години 23.019 хиљада рсд) односе се на: 

амортизацију нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава (Напомена 3.11. и 

Напомена 6.1. ), а трошкови резервисања у износу од 381  хиљада рсд (у 2016. години 19.772 рсд), дати су према 

следећем прегледу: 

 2017.  2016. 

        РСД хиљада         РСД хиљада 

Трошкови 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 -  - 

Остала дугорочна резервисања 381  19.772 

Укупно 381  19.772 

 

 

 

5.8.             ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 

 

 2017.  2016. 

        РСД хиљада         РСД хиљада 

Трошкови производних услуга    

Трошкови услуга на изради учинака 2.487  932 
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Трошкови транспортних услуга 2.107  2.014 

Трошкови услуга одржавања 3.449  2.472 

Трошкови закупнина    

Трошкови сајмова    

Трошкови рекламе и пропаганде 40  5 

Трошкови истраживања    

Трошкови развоја који се не капитализују    

Трошкови осталих услуга 26.316  17.646 

Свега 34.399  23.069 

Нематеријални трошкови     

Трошкови непроизводних услуга 4.133  4.336 

Трошкови репрезентације 513  553 

Трошкови премија осигурања 3.058  3.393 

Трошкови платног промета 230  231 

Трошкови чланарина    

Трошкови пореза 6.973  11.521 

Трошкови доприноса 7  237 

Остали нематеријални трошкови 3.249  3.921 

Свега 18.163  24.192 

    

Укупно 52.562  47.261 

 

 

 

5.9.            ФИНАНСИЈСКИ  ПРИХОДИ  И  РАСХОДИ 
 

 2017.  2016. 

        РСД хиљада         РСД хиљада 

Финансијски приходи    

Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица    

Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица    

Приходи од камата 226  692 

Позитивне курсне разлике 2.789  1 

Приходи по основу ефеката валутне клаузуле -  - 

Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких 

улагања који се обрачунавају методом удела 

   

Остали финансијски приходи     

Свега 3.015  693 

Финансијски расходи    

Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима    

Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима    

Расходи камата 40.863  61.673 

Негативне курсне разлике -  2.225 

Расходи по основу ефеката валутне клаузуле -  12 

Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица  и заједничких 

улагања који се обрачунавају методом удела 

   

Остали финансијски расходи 2  344 

Свега 40.865  64.254 

    

Укупно -37.850  -63.561 

 

 

 

5.10.        ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ 

 

 2017.  2016. 

        РСД хиљада         РСД хиљада 

Остали приходи    

Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и 

опреме 

   

Добици од продаје биолошких средстава    

Добици од продаје учешћа и дугорочних хартија од вредности    
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Добици од продаје материјала    

Вишкови 48  411 

Наплаћена отписана потраживања 9.754  42.020 

Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика    

Приходи од смањења обавеза 1.854  11.907 

Приходи од укидања дугорочних резервисања 2  3.541 

Остали непоменути приходи 953  880 

Приходи од усклађивања вредности биолошких средстава 6.082  3.519 

Приходи од усклађивања вредности нематеријалних улагања    

Приходи од усклађивања вредности некретнина, постројења и опреме    

Приходи од усклађивања вредности дугорочних финансијских пласмана и 

хартија од вредности расположивих за продају 

   

Приходи од усклађивања вредности залиха    

Приходи од усклађивања вредности потраживања и краткорочних 

финансијских пласмана 

   

Приходи од усклађивања вредности остале имовине    

Свега 18.693  62.278 

Остали расходи    

Губици по основу расходовања и продаје нематеријалних улагања, 

некретнина, постројења и опреме 

-  302 

Губици по основу  расходовања и продаје биолошких средстава 530  472 

Губици по основу продаје учешћа у капиталу и хартија од вредности    

Губици од продаје материјала 984  917 

Мањкови 9  - 

Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, који не 

испуњавају услове да се искажу у оквиру ревалоризационих резерви 

   

Расходи по основу директних отписа потраживања -  1.332 

Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе 37  86 

Остали непоменути расходи 895  653 

Обезвређење биолошких средстава    

Обезвређење нематеријалних средстава    

Обезвређење некретнина, постројења и опреме    

Обезвређење дугорочних финансијских пласмана и других хартија од 

вредности расположивих за продају 

   

Обезвређење залиха материјала и робе    

Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана 9  20.409 

Обезвређење остале имовине    

Свега 2.464  24.171 

    

Укупно 16.229  38.107 

 

 

 

 

5.11.            НЕТО ДОБИТАК /(ГУБИТАК) ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА 
 

 2017.  2016. 

        РСД хиљада         РСД хиљада 

    

Добитак пословања које се обуставља    

Приходи, ефекти промене рачуноводствених политика и исправке 

грешака из ранијих година 

50  - 

Губитак пословања које се обуставља    

Расходи, ефекти промене рачуноводствених политика и исправке грешака 

из ранијих година 

6  1.140 

Укупно 44  -1.140 

 

 

 

 

 

 



20 

 

5.12.          ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 
 

 2017.  2016. 

        РСД хиљада         РСД хиљада 

Финансијски резултат у билансу успеха (добитак/губитак пре 

опорезивања) 

-33.873  -63.074 

   Нето капитални добици (губици)    

   Усклађивање и корекције  расхода у пореском билансу    

   Усклађивање и корекција прихода у пореском билансу    

Опорезива добит    

   Умањење за износ губитка из ранијих година    

Капитални добитак    

   Умањење за износ капиталних губитака ранијих година    

Пореска основица    

   Умањење за приходе од дивиденди и удела у добити од резидентних 

обвезника 

   

Умањена пореска основица (Образац ПБ-1)    

Обрачунати порез (15% од умањене пореске основице)    

   Умањење обрачунатог пореза по основу пореских подстицаја и 

ослобађања 

   

ПОРЕЗ НА ДОБИТАК (Образац ПДП)    

Порески расход периода    

Одложени порески расход периода   10.432 

Одложени порески приход периода 250   

             

Нето губитак                                                                                                                -33.623                    -73.506

              

 

Обрачун пореза на добитак врши се по стопи од 15% у складу са пореским прописима, одвојено за пословни и 

капитални добитак. Врши се усклађивање појединих позиција прихода и расхода, а пореска основица се умањује за 

губитке ранијих година и приходе од дивиденди и удела у добити код правних лица резидената. Обрачунати порез 

се умањује за пореска ослобођења по основу пореских подстицаја (улагања у основна средства...). 

 

 

 

6.              БИЛАНС СТАЊА 

 

 

6.1.           НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И  БИОЛОШКА СРЕДСТВА 

 

 

Земљишта 

Грађевински 

објекти 

Постројења 

и опрема 

Биолошка 

средства 

БС у 

припреми 

Аванси

  Укупно 

Набавна вредност        

Стање на почетку године 1.573.964 816.167 227.912 2.263   2.620.306 

Корекција почетног стања   -5.375    -5.375 

Нове набавке   8.444    8.444 

Пренос са једног облика 

на други 

       

Отуђивање и расходовање        

Остало    14.070   14.070 

Ревалоризација – процена        

Стање на крају године 1.573.964 816.167 230.981 16.333   2.637.445 

        

        

Исправка вредности        

Стање на почетку године  0 493.025 66.784    559.809 

Корекција почетног стања        

Амортизација 2017. године  11.989 6.093    18.082 

Отуђивање и расходовање        

Обезвређења    13.577   13.577 

Остало  - 0 0     

Ревалоризација – процена        
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Стање на крају године 0 505.013 72.877       13.577   591.467 

        

Неотписана вредност 

31.12.2017. 

1.573.964 311.154 158.104 2.756   2.045.978 

 

 

 

6.2.                ЗАЛИХЕ 
 

 2017.  2016. 

               РСД хиљада                         РСД хиљада 

Материјал 9.366  8.679 

Резервни делови 

Алат и инвентар                                                                                   

7.116 

 8.829 

 7.317 

         8.380 

Исправка вредности залиха и материјала 

Свега: 

8.747 

16.564 

 8.249 

16.127 
    

Недовршена производња 33.071  37.119 

Недовршене услуге    

Готови производи 113.136  93.851 

Роба 11.968  32.049 

Дати аванси 145  154 

Свега: 158.320  163.173 

Минус: Исправка вредности    

Укупно 174.884  179.300 

 

 

 

6.3.              СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 

 ОБУСТАВЉА 
 2017.  2016. 

        РСД хиљада         РСД хиљада 

Нематеријална улагања намењена продаји    

Земљиште намењено продаји - 

  

 - 

  

Грађевински објекти намењени продаји -  - 

Инвестиционе некретнине намењене продаји    

Остале некретнине намењене продаји -  - 

Постројења и опрема намењени продаји    

Биолошка средства намењена продаји    

Средства пословања које се обуставља -  - 

Свега 0  0 

Укупно -  - 

 

 

 

6.4.               ПОТРАЖИВАЊА 
 

 2017.  2016. 

        РСД хиљада         РСД хиљада 

Потраживања по основу продаје    

Купци – матична и зависна правна лица    

Купци – остала повезана правна лица    

Купци у земљи 147.255  154.709 

Купци у иностранству    

Минус: Исправка вредности -141.434  -144.531 

Свега 5.821  10.178 

Потраживања из специфичних послова    

Потраживања од извозника    

Потраживања по основу увоза за туђ рачун    

Потраживања из комисионе и консигнационе продаје    
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Остала потраживања из специфичних послова    

Минус: Исправка вредности    

Свега    

Друга потраживања    

Потраживања за камату и дивиденде 42.218  69.138 

Потраживања од запослених 11.062  11.056 

Потраживања од државних органа и организација    

Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса 411  411 

Остала потраживања 0  0 

Минус: Исправка вредности -53.218  -80.138 

Свега 473  467 

    

Укупно 6.294  10.645 

 

 

 

6.5.                ПОТРАЖИВАЊА ЗА ВИШЕ ПЛАЋЕН ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 

 

  

6.6.                КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 
 

     2017.  2016. 

 Ознака  

валуте 

 Каматна 

стопа 

 РСД   

хиљада 

 РСД 

хиљада 

Краткорочне кредите и пласмане – матична, зависна и 

остала повезана правна лица 

       

Текуће доспеће дугорочних кредита        

Минус: Исправка вредности        

Свега        

        

Краткорочне кредите у земљи        

Текуће доспеће дугорочних кредита        

Минус: Исправка вредности        

Свега        

        

Краткорочне кредите у иностранству        

Текуће доспеће дугорочних кредита        

Минус: Исправка вредности        

Свега        

        

Хартије од вредности које се држе до доспећа        

        

Хартије од вредности којима се тргује        

        

Остале краткорочне финансијске пласмане        

Позајмица Вишња продукт     0  79.698 

Позајмица Млади Борац Сонта 

Позајмица Мала Босна 

Позајмица Агробачка Бач 

Потраж. За гаранцију Пољострој Оџаци 

Позајмица Долово 

Меница Валко 

Наплата менице Формула ОNЕ 

Наплата менице АБЦ Фоод 

Меница Млин ПЕК-јемство 

Меница Кулатранс –јемство 

Меница Гостовић Д. –јемство 

Меница Думетико-јемство 

Меница Вишња продукт-јемство 

Меница Пољострој –јемство 

Свега: 

 

    8,088 

     3,291 

        350 

   44.346 

     1.000 

   35.861     

        0 

   14.287 

182   

 557 

315 

0 

               0 

7.193 

115.469 

 

 

8.088 

     3.291 

        350 

   44.346 

     1.000 

   35.861     

        419 

   20.935 

182   

 557 

315 

504 

332 

7.193 

203.070 
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Минус: Исправка вредности     -115.469  -203.070 

        

Укупно     0  0 

 

Одлуком Одбора директора о попису сумљивих и спорних потраживања искњижена су сва потраживања од 

предузећа брисаних из Регистра привредних субјеката . Таква потраживања су била ненаплатива, ранијих година су 

већ била отписана исправком вредности потраживања и призната  као трошак обезвређења, и више нису утицала на 

финансијски резултат. Ту спадају потраживања од Вишње продукт доо Нови Сад у стечају, Думетико доо Нови Сад 

у стечају и Формула ОНЕ доо Ниш у стечају. 

 

6.7.                ГОТОВИНА  И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ  
 

 2017.  2016. 

                  РСД хиљада                   РСД хиљада 

У динарима:    

Текући (пословни) рачуни 

Издвојена новчана средства и акредитиви 

Благајна 

758 

 14.500 

24 

 391 

 31.000 

36 

Остала новчана средства 1,918  1.918 

Новчана средства чије је коришћење ограничено или вредност 

умањена 

   

Свега: 

 

17.200  33.345 

    

У страној валути:    

Девизни рачун  

Девизни акредитиви 

-  - 

Девизна благајна    

Остала новчана средства    

Новчана средства чије је коришћење ограничено или вредност 

умањена 

   

Свега: 

 

-  - 

    

Укупно 17.200  33.345 

 

 

 

 

6.8.             ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АВР 
 

 2017.  2016. 

        РСД хиљада         РСД хиљада 

Порез на додату вредност 0  0 

Порез на додату вредност у примљеним фактурама по општој стопи (осим 

плаћених аванса) 

   

Порез на додату вредност у примљеним фактурама по посебној стопи 

(осим плаћених аванса) 

   

Порез на додату вредност у датим авансима по општој стопи    

Порез на додату вредност у датим авансима по посебној стопи    

Порез на додату вредност плаћен при увозу добара по општој стопи    

Порез на додату вредност плаћен при увозу добара по посебној стопи    

Порез на додату вредност обрачунат на услуге иностраних лица    

Накнадно враћен порез на додату вредност купцима – страним 

држављанима 

   

ПДВ надокнада исплаћена пољопривредницима    

Потраживања за више плаћен порез на додату вредност 224  558 

    

Активна временска разграничења    

Унапред плаћени трошкови 515  529 

Потраживања за нефактурисани приход    
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Разграничени трошкови по основу обавеза    

Разграничени порез на додату вредност    

Остала активна временска разграничења 2.303  291 

Свега 2.818  820 

    

Укупно 3.042  1.378 

 

 

 

6.9.       ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА И ОБАВЕЗЕ 

 

Одложена пореска средства у износу од РСД 0,00  хиљада, обухватају износе пореза из добити који могу да се 

поврате у наредним периодима по основу одбитних привремених разлика, неискоришћених пореских губитака и 

кредита. Признају се у мери у којој је вероватно да ће будући опорезиви добитак бити остварен. 

 

Одложене пореске обавезе у износу од РСД 43.531 хиљада, обухватају износе пореза на добит који се плаћају у 

наредним периодима по основу опорезивих привремених разлика. 

 

Одложена пореска средства и обавезе по годинама: 

 2017.  2016. 

        РСД хиљада         РСД хиљада 

Одложена пореска средства -  0,00 

Одложене пореске обавезе 43.531  43.781 

Нето одложена пореска средства /(обавезе) 43.531  43.781 

 

Дозвољено је пребијање одложених пореских средстава и обавеза. 

Порез на добит представља износ који се обрачунава и плаћа у складу са Републичким прописима. 

Пореска обавеза се обрачунава по стопи од 15 % на опорезиву добит. Опорезива добит утврђује се у пореском 

билансу усклађивањем добити исказане у билансу успеха, који је сачињен у складу са Међународним 

рачуноводственим стандардима и прописима којима се уређује рачуноводство, за одређене расходе и приходе 

сагласно пореским прописима. Обрачунати порез се умањује за пореске олакшице ( улагања у основна средства у 

сопственој регистрованој делатности, запошљавање нових радника и остваривање добити у новооснованој 

пословној јединици у недовољно развијеним подручјима ). 

Губици из текућег периода исказани у пореском билансу могу се користити за смањење опорезиве добити наредних 

периода, али не дуже од десет година. 

  

Одложени порез на добит се резервише у пуном износу, коришћењем методе обавеза, за привремене разлике које 

настану између пореске основице средстава и обавеза и њихових књиговодствених износа у финансијским 

извештајима. Износ одложеног пореза на добит се утврђује на основу законских пореских стопа које су у примени 

или  се очекује да ће се примењивати када основна средстава одложеног пореза на добит буду реализована, или 

када се обавезе одложеног пореза на добит подмире. 

     

Признавање одложених  пореских обавеза по основу ревалоризације извршен је на терет ревалоризационих 

резерви,применом процента од 15%, због  тога што се позитиван ефекат  процене фер вредности признаје у корист 

ревелоризационе резерве. 

Средства одложеног пореза на добит се признају до обима у коме је вероватно да ће будућа опорезива добит, у 

односу на коју привремене разлике могу применити. 

 

 

6.10.           ОСНОВНИ КАПИТАЛ 
 

Основни капитал обухвата следеће облике капитала: 

 

   2017.  2016. 

 %  РСД хиљада  РСД хиљада 

Акцијски капитал      

  - обичне акције 100  486.275  486.275 

  - преференцијалне акције      

Уделе       

Друштвени капитал      

Државни капитал      
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Акционари Друштва су: 

     2017.  2016. 

 Врста акција  %  РСД хиљада  РСД хиљада 

Регистар акција и удела   Обичне акције    70,62  343.401  343.401 

АД Бачка Сивац 

Физичка лица 

 

 

  28,29 

   1,09 

 137.589 

5.285 

 137.589 

5.285 

           

Укупно     486.275  486.275 

 

 

Акцијски капитал чини 486.275 обичних акција појединачне номиналне вредности од 1.000 динара и 

књиговодствене вредности од 486.275 хиљада динара. . 

 

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.  

 

Током 2015.год. АД Бачка Сивац је откупила 137.589 сопствених акција од несагласних акционара по цени већој од 

номиналне вредности односно по цени од 6.358,95 рсд . Према члану 287. Закона о привредним друштвима 

Друштво је у обавези да стечене акције у року од три године од дана стицања отуђи како укупна вредност стечених 

сопствених акција Друштва не би била већа од 10% укупног основног капитала , или поништи након истека рока и 

тиме смањи основни капитал Друштва. 

 

Дана 11.10.2017.год. донета је Одлука  о продаји (отуђењу) сопствених акција по цени од 3.755,59 динара по акцији, 

свим акционарима који имају право прече куповине, а затим је  05.12.2017.год . донета Одлука  о продаји (отуђењу) 

сопствених акција трећим лицима.  С обзиром да је на 31.12.2017.год. истекао рок за продају сопствених акција и да 

није било продаје, претпоставка је да ће се у наредној години донети Одлука о њиховом поништавању. 

 

Извршено је  усаглашавање са Централним регистром хартија од вредности. 

Извршено је  усаглашавање са Агенцијом за привредне регистре. 

 

 

 

6.11.            РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ 

 

Ревалоризационе резерве обухватају:     исказано у 000 рсд 

 2017.godina 2016. godina 

Пољопривредно               земљиште-оранице 1.377.244 1.377.244 

Грађевинско                 земљиште 58.829 58.829 

Опрема                      -  ратарство 9.869 9.869 

Опрема                      - сточарство 118 118 

Опрема                      - силос 3.912 3.912 

Опрема                      - машинска радионица 1.096 1.096 

Опрема                      - радна заједница 68 68 

Опрема                      - пољопривредна апот. 25 25 

Грађевински објекти   - Вепровац   11.591 11.591 

Грађевински објекти   - Бачка 1.434 1.434 

Грађевински објекти   - Млекар   9.810 9.810 

Грађевински објекти   - Телечка 15.015 15.015 

Грађевински објекти   - Циглана        8.939 8.939 

Грађевински објекти   - Радна заједница 35.957 35.957 
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Грађевински објекти   - Станови у Силосу 62 62 

Грађевински објекти   - Машинска радионица 19.178 19.178 

Грађевински објекти   - Силос 214.147 214.147 

Грађевински објекти   - Сточарство 9.648 9.648 

         УКУПНА  РЕВАЛОРИЗАЦИЈА : 1.776.944 1.776.944 

 

 

 

   

 

6.12.           НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК 
 

Нераспоређени добитак односи се на: 

 2017.  2016. 

        РСД хиљада         РСД хиљада 

Нераспоређени добитак ранијих година    

   Корекција добити ранијих година – по основу материјално значајних 

грешака 

0.00  868.428 

   Корекција добити ранијих година – по основу промена рачуновод. 

политика 

   

   Корекција добити ранијих година – по основу стицања и отуђења 

сопствених акција 

   

   Корекција добити ранијих година – по основу реализованих 

ревалоризационих резерви 

   

   Корекција добити ранијих година – по основу пореза на добит    

   Корекција добити ранијих година – по основу нематеријалних улагања     

  Корекција добити ранијих година – по основу ревалоризације учешћа у 

капиталу банака 

   

   Корекција добити ранијих година – по основу кумулираних 

ревалоризационих резерви 

   

  Корекција добити ранијих година – по основу ревалоризационог добитка    

  Корекција добити ранијих година – по основу гоодwилл-а    

  Корекција добити ранијих година – по основу осталог    

Нераспоређени добитак  текуће године    

Укупно 0.00  0.00 

  

  

 

 

6.13.           ГУБИТАК 

 

Губитак представља исправку вредности капитала и односи се на: 

 2017.  2016. 

        РСД хиљада         РСД хиљада 

Губитак ранијих година 948.127  874.621 

Губитак текуће године 33.623  73.506 

Укупно 981.750  948.127 

 

У 2017.год. Друштво је пословало са губитком од 33.623 хиљаде дин. и укупан губитак се увећао на износ од 

981.750 хиљада динара. 

 

 

 

6.14.          ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 
 

Дугорочна резервисања се признају када: 

-  друштво има обавезу (правну или стварну) која 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. 
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Дугорочна резервисања обухватају: 

 2017.  2016. 

        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 1.358  1.358 

Резервисања за судске спорове 20.077  19.772 

Укупно 21.435  21.130 

 

  

На основу процене адвоката који заступа Друштво у свим споровима формиране су нове резервације за текуће 

спорове и чека се окончање спорова и умањивање резервација. 

 

 

 

6.15.         ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ 
 

Обавезе по дугорочним кредитима доспевају у року дужем од годину дана од дана чинидбе, односно од дана 

годишњег билансирања. 

 

                                                                                                                           Износи исказани у 000 на 31.12.2017. год. 

Назив банке/финансијске куће камата Рок отплате Износ у ЕУР Износ у РСД 

Кредит Фонда за развој РС-  

Уг. Бр. 05874/2014 

      4% 

годишње 

8 год.  -грејс период 2 год. 7,613 937.999 

Кредит Фонда за развој РС- 

Уг. Бр. 00850/2011 

      4% 

годишње 

8 год.  -грејс период 2 год. 67 8.242 

С в е г а   :   7,680 946.241 

 

Усвајањем Унапред припремљеног плана реорганизације све обавезе према повериоцима из листе поверилаца су  

утврђене у валути ЕУР по средњем курсу НБС на дан правоснажности УППР-а. Примена УППР-а почиње 15-тог 

дана од датума правоснажности односно 01.09.2016.год. Отплата ће се вршити у наредних осам година од датума 

примене УППР-а са грејс периодом од две године. Обрачун   камате   тече   од дана  правоснажности   усвојеног   

Плана,   по пропорционалној методи фиксне каматне стопе од 4% на годишњем нивоу. За  време  трајања  грејс  

периода,  редовна  камата  у  износу  од 4%  на годишњем нивоу се обрачунава и плаћа месечно, доспева последњег 

дана у месецу и наплаћује о року доспећа. Отплата  дуга  се  врши  у  једнаким  месечним  ануитетима  који  

доспевају последњег  дана  у  месецу.  Први  ануитет  доспева  након  истека  грејс периода. Износ доспелог 

ануитета се увећава за разлику насталу услед евентуалног смањења средњег курса ЕУР-а који формира НБС на дан 

доспећа ануитета у односу на средњи курс ЕУР на дан правоснажности УППР-а. 

Фонд за развој Републике Србије је највећи поверилац у листи поверилаца и има 89,07%  удела у укупним 

потраживањима. Укупне обавезе према Фонду за развој РС  чине обавезе по два кредита са укупно обрачунатом 

каматом закључно са 17.08.2016. год. Пошто је планом предвиђена отплата на осам година обавезе по овим 

кредитима су пренете са краткорочних на дугорочне обавезе по кредитима и обједињене су као једна обавеза која 

по усаглашавању са Фондом за развој РС НА 31.12.2017.  год. износи 7.679.501,48 ЕУР . 

6.16.         ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 
 

 2017.  2016. 

        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 у периоду дужем од годину дана    

Обавезе по основу финансијског лизинга    

Остале дугорочне обавезе    

Укупно    
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6.17.        КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ                            
 

Краткорочне финансијске обавезе обухватају: 

1.Краткорочни кредити 

2.Доспеће дугорочних кредита до годину дана 

         

 
 

6.18.       ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 
 

 2017.  2016. 

        РСД хиљада         РСД хиљада 

Обавезе из пословања    

Примљени аванси, депозити и кауције 207   

Добављачи – матична и зависна правна лица    

Добављачи – остала повезана правна лица    

Добављачи у земљи 19.404  21.580 

Добављачи у иностранству    

Остале обавезе из пословања   22 

Свега 19.611  21.602 

    

Обавезе из специфичних послова    

Обавезе према увознику    

Обавезе по основу извоза за туђ рачун    

Обавезе по основу комисионе и консигнационе продаје    

Остале обавезе из специфичних послова    

Свега    

    

Укупно 19.611  21.602 

 

 

 

 

 

 

6.19.              ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

 

 2017.  2016. 

        РСД хиљада         РСД хиљада 

Обавезе по основу зарада и накнада зарада    

Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада зарада које се 

рефундирају 

   

Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог 1.755  1.755 

Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог 3.561  3.561 

Обавезе за порезе и доприносе  на зараде и накнаде зарада на терет 

послодавца 

3.204  3.204 

Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундирају    

Обавезе за порезе и доприносе  на накнаде зарада на терет запосленог које 

се рефундирају 

   

Обавезе за порезе и доприносе  на накнаде зарада на терет послодавца 

које се рефундирају 

   

Свега 8.520  8.520 

    

Друге обавезе    

Обавезе по основу камата и трошкова финансирања 20.843  20.843 

Обавезе за дивиденде    

Обавезе за учешће у добитку    

Обавезе према запосленима    

Обавезе према члановима управног и надзорног одбора    

Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима    
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Обавезе за нето приход предузетника који аконтацију подиже у току 

године 

   

Остале обавезе 4.440  4.444 

Свега 25.284  25.287 

Укупно 33.804  33.807 

 

 
Дана 31.12.2015.год. књижене су обавезе за порез на зараде и доприносе ПИО на терет запослених и послодавца у 

износу од 8.520 хиљада рсд. Ове обавезе су произашле из разлике неисплаћених зарада запосленима у периоду од 

01.01.2004.-01.03.2007.год. Запослени су тужили Друштво и 2009.год. закључили судска поравнања којима су им 

потраживања по неисплаћеним зарадама и другим накнадама по основу зарада исплаћене у 4 рате. Одређеном броју 

запослених су остали неизмирени порези и доприноси и приказани су као обавеза у пословним књигама.  

 

 

6.20              ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА                            

     И ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА   
 2017.  2016. 

                 РСД хиљада              РСД хиљада 

Обавезе за порез на додату вредност    

Обавезе за ПДВ по издатим фактурама по општој стопи    

(осим примљених аванса)    

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 

   

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 

   

Свега                                                                                                         __________________  _________________ 

 

 

   

Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине    

Обавезе за акцизе    

Обавезе за порезе, царине и друге дажбине из набавке или на 

терет трошкова 

33.553  33.740 

Обавезе за доприносе који терете трошкове    

Остале обавезе за порезе, царине и друге дажби 

Свега                                                                                                         

 

 

________________ 

 33.553 

 ________________ 

 33.740 

Пасивна временска разграничења    

Унапред обрачунати трошкови    

Обрачунати приходи будућег периода    

Разграничени зависни трошкови набавке    

Одложени приходи и примљене донације    

Разграничени приходи по основу потраживања    

Разграничене обавезе за порез на додату вредност    

Остала пасивна временска разграничења 4.555  4.608 

Свега 4.555  4.608 

    

Укупно 38.108  38.348 

 

 

7.               ФОРМАЦИЈЕ О СЕГМЕНТИМА 
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Сегменатација је процес дељења различите групе потрошача у мање хомогене групе.Мање групе потрошача се могу 

јасније и боље циљати или таргетирати као и задовољити. Таргетирање представља одабир циљног тржишта кроз 

креирање имиџа и вредности предузећа. 

Сегменти морају бити мерљиви,доступни ,профитабилни и оперативни. 

 

У складу са тим сегментацију делимо на : 

 

1.Географску сегментацију-регион,држава,град ,област. 

Друштво преферира регионалну и градску географску сегментацију.Према начину деловања установило је да лакше 

делује у пределу региона –Војводина и града-ниво локалне самоуправе,односно општине Кула.На том подручју има 

лидерску позицију коју гради годинама и тачно идентификоване купце као што су :“Жито-Бачка“ Кула, ЗЗ „Сивац“ 

Сивац, „Консус аграр“ доо Црвенка, „Агро МВ“ Сивац и други. 

 

2.Демографска сегментација –старост,пол,животна фаза,приход,занимање. 

У домену демографске сегментације Друштво је опредељено за тржиште према животној фази и занимању.На тај 

начин је успоставило дугогодишњу сарадњу са малим пољопривредницима односно регистрованим 

пољопривредним произвођачима  и њиховим породицама. Представља лидерску позицију коју правда и 

саветодавном улогом путем кооперације са малим произвођачима и облигационим односима купац-добављач. 

 

3.Психографска сегментација-друштвени слој,животни стил,личност. 

Друштво има сарадњу са сродним произвођачима истородних производа. Специфичност пољопривредне 

производње је условила Друштво да у овај сегмент сврста кооперанте са којима има одређену пословно –техничку 

сарадњу.Овде спадају пољопривредна газдинства и остали произвођачи и дистрибутери пољопривредних 

производа  као што су „Аxереал Сербиа“ доо Нови Сад, ЗЗ „Агро Пеђа“ Сивац, „Тим-бекс“ доо Сивац 

,Пољопривредне стручне службе Врбас, Ветеринарска служба Кула. 

 

4.Бихевијористичка- тражење користи,оданост марки,статус потрошача. 

Овде су сегментирани купци на основу њиховог статуса односно редовности. Уредног и редовног купца Друштво 

третира са пажњом доброг домаћина .Ту спадају дугогодишњи купци као што су „Аxереал Сербиа“ доо Нови Сад,  

„Суноко“ доо Нови Сад, „Жито Бачка“ доо  Кула. 

 

 

 

 

 

 

8.             ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА 
 

Ванбилансну евиденцију чине: 

Редни 

број 

Јемства/ туђа роба  Конто  880 Конто 890 

1. Уг.о јемству Пољострој 26.510 26.510 

2. Уг.о јемству Пољострој 9.379 9.379 

3. Уг о јемству 410/08 Валко 28.338 28.338 

4. Уг. О солидарном јемству С леасинг 23.611 23.611 

5. Уг. 320-11-5709/122-2007-06  4 4 

6. Јемство Млади Борац закуп земље 37.688 37.688 

7. Видекањић Перица-соја род 2017 1.132 1.132 

8. ЗЗ Агро Пеђа Сивац-соја и кукуруз род 2017 15.600 15.600 

9. Ачански Миладин Сивац- соја и кукуруз род 

2017 

3.109 3.109 

10. Axereal Serbia доо Нови Сад- јечам род 2017 61.504 61.504 

12. УППР камате 261.253 261.253 

 UKUPVO: 468.130 468.130 

 

У ванбилансној евиденцији  су приказани уговори о јемству као и туђа роба која се налази у складишту. Такође је 

евидентирана и преостала камата за обавезе по УППР-у  за период од 01.01.2018.-01.09.2024.год. за све повериоце 

из листе поверилаца УППР-а. 
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9.                  ДОГАЂАЈИ НАКОН БИЛАНСА СТАЊА 

 

 

10.                 ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ 

 

Званични средњи курсеви НБС примењени за прерачун девизних позиција биланса стања у функционалну валуту 

су били следећи: 

    

 31.12.2017.  31.12.2016. 

ЕУР              118,4727 

 

 123,4723 

    

    

    

11.  СТАЛНОСТ ПОСЛОВАЊА 
 

Када припрема финансијске извештаје, руководство процењује способност друштва да настави да послује на 

неодређени временски период, сагласно са начелом сталности.  

Финансијски извештаји се припремају у складу са начелом сталности све док руководство не одлучи да ликвидира 

друштво или да престане да послује, односно ако нема било какву другу могућност осим да тако уради.  

 

 

Приликом процењивања да ли је претпоставка сталности оправдана, руководство узима у обзир све расположиве 

податке у вези са догледном будућношћу, која обухвата најмање дванаест месеци од дана биланса стања, мада није 

ограничена само на тај период. Степен разматрања зависи од чињеница у вези са сваким случајем посебно. Ако је 

пословање друштва у прошлости било профитабилно, а финансијска средства лако доступна, може да се закључи да 

је у том случају, и без детаљније анализе, оправдано извршити рачуноводствено обухватање на основу начела 

сталности. У осталим случајевима, руководство ће можда морати да узме у обзир читав низ чинилаца који се тичу 

текуће и очекиване профитабилности, рокова за отплату дуга и потенцијалних извора за рефинансирање, пре него 

што буде закључило да је примена начела сталности оправдана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.           СУДСКИ СПОРОВИ 

 

АД БАЧКА СИВАЦ - Преглед судских спорова на дан 31.12.2017.год. 
 

r.br. Vaziv 

tužioca/stranaka 

Osnov spora Sud Sudski 

broj 

predmeta 

Iznos 

tužbenog 

zahteva 

Kamata Procenjeni 

sudski 

troškovi 

Stanje predmeta 

1.  Bačka  
Vs 
Mladi Borac u 
stečaju Sonta 

Potraživanja u 
postupku 
stečaja nad 
dužnikom 

Privredni 
sud u 
Somboru 

St. 
10/2015 

Osnovno 
potraživanje: 
59.530.441,62 
Uslovno 
potraživanje: 
366.115,34 
eur 

Zzk od 
29.07.2015. 

200.000,00  Poverenik 
stečajnog 
upravnika osporio 
je deo 
potraživanja od 
11.094.353,08 
dinara. 
Po dbijanju 
Zaključka suda o 
Listi potraživanja 
podneta je tužba 
radi utvrđenja 
16.8.2017. 

2.  Bačka  
Vs. 
Mala Bosna ad u 
stečaju 

Potraživanja u 
postupku 
stečaja nad 
dužnikom 

Privredni 
sud u 
Subotici  

St. 
39/2015 

13.868.161,52 Zzk od 
18.12.2015. 

200.000,00 Dužnik AD Mala 
Bosna podigao je 
tužbu radi 
osporavanja 
potraživanja. 
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3.  Bačka 
Vs. 
Poljostroj ad 
Ožaci 

Potraživanja u 
postupku 
stečaja nad 
dužnikom 

Privredni 
sud u 
Somboru 

St. 
176/2011 
P. 198/11 

16.800.000,00 Zzk od 
12.03.2008. 

200.000,00 Dužnik je još u 
postupku stečaja. 
Potraživanje je 
priznato, ali je 
ishod neizvestan. 

4.  Bačka  
Vs. 
Jedinstvo ad u 
stečaju Gajdobra  

Potraživanja 
prema 
dužniku 
prema Planu 
reorganizacije 

Privredni 
sud u N. 
Sadu 

St. 
93/2012 

12.486.549,96 1% godišnje  - U junu 2014. 
usvojen Plan 
reorganizacije. 
Plaćanje iz 
tekućeg 
poslovanja u 
jednakim 
godišnjim ratama 
+ kamata 1% p.a.  

5.  Bačka 
Vs.  
ABC Food Ruski 
Krstur 

Potraživanja 
prema 
dužniku 
prema Planu 
reorganizacije  

Privredni 
sud u 
Somboru  

St. 
138/2012 

25.565.648,20 1% godišnje - Potraživanja u 
visini od 
16.748.009,76 
RSD delimično 
naplaćena 
isporukom 
traktora. 
Naredna rata 
dospevala u 
martu 2017. U 
međuvremenu 
ABC Food je 
podneo novi 
predlog za stečaj 
sa UPPR 

6.  Bačka 
Vs. Inženjering 
team plus 
Beograd 

Sticanje bez 
osnova 

Privredni 
sud u 
Beogradu 

P. 
6530/2013 

11.000.000,00 Zzk od 
22.08.2013. 

300.000,00 Presuda u korist 
AD Bačka je 
pravosnažna. 
Dužnik nema 
imovine.  

7.  Bačka 
Vs. 
Univerzal banka 
ad u stečaju 
Beograd 

Naknada štete 
Uitvrđenje 

Privredni 
sud u 
Beogradu 

P. 
8397/2013 

11.000.000,00 Zzk od 
22.08.2013. 

300.000,00 Nad bankom 
otvoren stečaj. 
Po tužbi AD 
Bačka za 
utvrđenje 
potraživanja PS 
Beograd je 
usvojio tužbeni 
zahtev.  

8.  Bačka 
Vs.  
Best seed 
Producer 
Feketić 

Isplata za 
robu  

Privredni 
sud u 
Subotici 

P. 
171/2015 

18.358.473,16  Zzk od 
15.09.2014. 

300.000,00 Nakon žalbe 
tuženog, otvoren 
je novi 
prvostepeni 
postupak koji je 
okončan. 
Očekuje se nova 
presuda.  

9.  Bačka 
Vs.  
Željko Račić, 
Crvenka 

Isplata za 
robu postupak 
izvršenja  

Osnovni 
sud Vrbas 

I. 
432/2015 

885.908,01 Zzk od 
01.11.2013. 

100.000,00 Postupak 
izvršenja u toku.  
Prodaja 
nepokretnosti. 

10.  Bačka 
Vs. 
Dragoljub 
Suvajdžić, 
Crvenka 

Isplata za 
robu postupak 
izvršenja 

Osnovni 
sud Vrbas 

I. 
433/2015 

284.785,38 Zzk od 
01.08.2013. 

100.000,00 Postupak 
izvršenja u toku. 
Dužnik ne prima 
pozive, menja 
adrese. Tražena 
asistencija 
policije 

11.  Bačka 
Vs. 
Višnja Jerković, 
Novi Sad 

Izvršenje na 
osnovu 
presude 

Osnovni 
sud u N. 
Sadu  

I. 
3917/2013 

608.000,00 Zzk od 
26.12.2011. 

50.000,00 Postupak 
izvršenja u toku. 
Dužnik ne prima 
pozive, menja 
adrese. Tražena 
sistencija policije 
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12.  Bačka 
Vs.  
Mile Jerković, 
Bačka Topola 

Izvršenje na 
osnovu 
presude 

Osnovni 
sud u 
Subotici 

I. 
1436/2013 

608.000,00 Zzk od 
26.12.2011. 

50.000,00 Zaplenjena 
zarada koju 
dužnik prima kod 
„Cherry Agrar“ 
doo; 
 

13.  Bačka 
Vs. 
Goran Agramović 
Zrenjanin 

Izvršenje na 
osnovu 
presude 

Osnovni 
sud 
Zrenjanin 

I. 
2063/2013 

608.000,00 Zzk od 
26.12.2011. 

50.000,00 Zaplenjena 
zarada koju 
dužnik prima kod 
firme „Net Bus 
Co“  

14.  Bačka 
Vs.  
Miljan Vučković 
Lovćenac 

Izvršenje na 
osnovu 
presude  

Osnovni 
sud u 
Subotici  

I. 
1535/2013 

608.000,00 Zzk od 
26.12.2011. 

50.000,00 Zaplenjena 
zarada koju 
dužnik prima kod 
firme „Toro 
Grande“ doo 

15.  Bačka  
Vs. 
Danijela 
Roganović 

Izvršenje na 
osnovu 
presude  

Osnovni 
sud u N. 
Sadu  

I. 
3914/2013 

608.000,00 Zzk od 
26.12.2011. 

50.000,00 Zaplenjana 
zarada koju 
dužnik prima kod 
firme „Duo Petrol“ 
Lovćenac 

16.  Bačka 
Vs. 
Agrobačka ad u 
stečaju 
Bač 

Potraživanja 
prema 
dužniku u 
stečaju 

Privredni 
sud u N. 
Sadu  

St. 2/2016 Glavno 
potraživanje 
69.192.428,10 

37.165.217,08 300.000,00 Potraživanja 
delimično 
osporena. Bačka 
u parnici traži da 
sud utvrdi 
postojanje 
potraživanja. 

17.  Bačka 
Vs. 
Dragan Marković 
u stečaju 
Obrenovac 

Potraživanja 
prema 
dužniku u 
stečaju 

Privredni 
sud u 
Beogradu 

St. 
311/2015 

18.152.619,36 Zzk od 
15.02.2013. 

300.000,00 Potraživanja 
osporena. Bačka 
je podigla tužbu 
radi utvrđenja. PS 
Beograd doneo 
presudu kojom je 
usvojio zahtev, 
osim za deo 
kamate. 
7.12.2017. 
uložena žalba. 

18.  Bačka 
Vs. 
Dolovo ad u 
stečaju Dolovo 

Potraživanje 
prema 
dužniku u 
stečaju 

Privredni 
sud u 
Pančevu 

St. 
41/2015 

1.761.159,88 1.092.046,03 300.000,00 Potraživanja 
osporena. Bačka 
je podigla tužbu 
radi utvrđenja. 
Doneta 
prvostepena 
presuda u korist 
AD Bačka. 
Tuženi izjavio 
žalbu 01.08.2017. 

19.  Bačka  
Vs. 
Vojvodina AD 
Starčevo u 
stečaju 

Potraživanja 
prema 
dužniku u 
stečaju 

Privredni 
sud u 
Pančevu 

St. 
40/2015 

6.157.369,99 Zzk od 
01.10.2014. 

100.000,00 Potraživanja 
priznata. Očekuje 
se da se 
poveriociu izjasne 
o bankrotstvu 
dužnika. Dobri 
izgledi da se 
Bačka naplati iz 
prodaje. 

20.  Bačka 
Vs.  
Bratstvo Jedinstvo 
ad u stečaju 
Neuzina 

Potraživanja 
prema dužniku 
u stečaju 

Privrednu 
sud u 
Zrenjaninu 

St. 5/2016 18.133,20 6.579,63 20.000,00 Potraživanja 
prijavljena. Za 
sada nema 
odgovora od 
dužnika. 

21.  Bačka 
Vs.  
Valko doo u 
stečaju 
Bačka Topola 

Potraživanja 
prema dužniku 
u stečaju 

Privredni 
sud u 
Subotici 

St. 
134/2011 

1.002.500,00 Zzk od 
07.04.2011 

20.000,00 Fantomska firma 
Mileta Jerkovića 
iz Bačke Topole. 
Dužnik nema 
imovine. Izgledi 
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za naplatu loši. 
22.  Bačka 

Vs. 
Advokat Marija 
Joksović Kula 

Sticanje bez 
osnova  

Osnovni 
sud u 
Vrbasu  

P. 
1288/2016 

400.579,93 Zzk od 
16.10.2016. 

150.000,00 Pod žalbom. 
Prvostepeni sud 
nije prihvatio 
zahtev. 

23.  Bačka 
Vs. 
Mile Rašeta, B. 
Topola 

Sticanje bez 
osnova 
tužba 

SJ Bačka 
Topola 

807/2017 726.968,75 Zzk od  
16.10.2015. 

100.000,00 Pod žalbom. 
Prvostepeni sud 
nije prihvatio 
zahtev. 

24.  Duško Džuver 
Sivac 
Vs 
Bačka 

Povreda na 
radu 

Osnovni 
sud u 
Vrbasu 

P1. 
19/2015 

352.840,00 Zzk od 
10.02.2015. 

100.000,00 Pod žalbom. 

25.  Dobrila Vlaškalić 
Novi Sad 
Vs 
Bačka 

Zamena 
nepokretnosti 

Osnovni 
sud u 
Vrbasu 

P. 
345/2015 

10.000,00 - 20.000,00 Tužilja je 
preminula. 
Eventualni 
naslednici bi 
trebali da se 
izjasne o daljem 
toku postupka. 

26.  Zejak Vukoman 
Sivac 
Vs  
Bačka 

Naknada štete Osnovni 
sud u 
Vrbasu 

P. 
448/2015 

2.000.000,00 Zzk od 
01.05.2015. 

100.000,00 Žalbeni postupak. 
Predmet je po 
žalbi AD Bačka u 
Apelacionom 
sudu u Novom 
Sadu 

27.  Knežević Nenad, 
Lečić Miloš,Terzić 
Dragan, Vemić 
Milorad, Femić 
Borislav, Ostijić 
Dragan 
Vs. 
Bačka 

Isplata 
„slobodnih 
dana“ 

Osnovni 
sud u 
Vrbasu 

P1. 
328/2016 

3.110.007,52 Zzk od 
10.06.2016. 

200.000,00 Pravosnažno i 
naplaćeno. 
 

28.  Popov Aleksandar 
Vs  
Bačka 

Isplata 
slobodnih 
dana  

Sudska 
jedinica u 
Kuli 

P1. 
326/2015 

20.000,00 - 62.294,41 
 

Obavešten je o 
isplati u skladu sa 
UPPR 

29.  S-Leasing doo 
Beograd 
Vs  
Bačka 

Isplata menice Privredni 
sud u 
Somboru 

P. 70/2016 12.948.420,00 Zzk od 
12.01.2016. 

300.000,00 PS Sombor 
usvojio zahtev. 
Bačka izjavila 
žalbu. 

30.  Mala Bosna ad u 
stečaju 
Vs. 
Bačka 

Osporavanje 
potraživanja 

Privredni 
sud u 
Subotici 

P. 
174/2016 

4.678.270,19 - 300.000,00 Tužilac koji je u 
stečaju osprava 
potraživanja AD 
Bačka. 
Prvostepeni 
postupak u toku 

31.  Vojnović Jovan 
Sivac 
Vs. 
Bačka 

Naknada štete Osnovni 
sud u 
Vrbasu 

P1. 
214/2016 

364.880,00 - 100.000,00 Prvostepeni 
postupak u toku 

32.  DON Don doo 
Beograd 
Vs.  
Bačka  

Isplata Privredni 
sud u 
Beogradu 

P. 
5005/2016 

22.473.164,34 - 300.000,00 Tužilac traži 
isplatu navodnih 
„penala“ zbog 
neisporuke robe. 
Prvostepeni 
postupak u toku. 

33.  Džuver Duško 
Vs 
Bačka 

Zlostavljanje 
na radu 

Viši sud 
Sombor 

P1-
15/2017 

500.000,00 - 150.000,00 Tužilac smatra da 
je zlostavljan na 
radu. Prvostepeni 
postupak u toku. 

34.  AD Zobnatica 
Vs 
Bačka 

Izvršenje  Privredni 
sud u 
Somboru 

Ii 86/2017 60.739,00 - 15.000,00 Uložen prigovor 
radi postupanja u 
skladu sa UPPR. 

35.  Ministarstvo 
poljoprivrede 
Vs  
Bačka 

Isplata 
zakupnine 

Privredni 
sud u 
Somboru 

P. 
252/2016 

2.564,35 ЕУР 

 
- 30.000,00 Postupa 

okončan. Isplata 
u skladu sa 
UPPR. 



-----

36. NIP NoviSad

Ba6ka

lsplata P vrcdni
sud u

Sadu

1212t2016
493.743,OO 50.000,00 ftlZilac ltaZi

isplatu za

publikacie.
Zahiev

postupak u toku,
37. Dzuvef DuSko

BaCka

RazLika za€de Osovnisud
366/2016

20.000,00 Zzk od
20.9.2416.

35.000,00 Protiv
pNostepene
Presude Badka
lziavila:albu.

HoBu CaA, 31. 4eqeM6pa2017. rory4|.e

13. XIIIIOTEKE

Ha aaH 31.12.2017,roa. AA Ea.rKa CuBaq DeMa 3a"1oxeH[x crBaprr, rhrr ycnocras',beHxx xsno,reKa u Apyrxx cnyqajcBa

orrcpenr.{Bar+a }rMoBuHe.

ClrBarr, 02.04.201 8. roal{He

cKe rcBeurraJe cacmBfio
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roAhlxlbH h3BEtxTAJ O nOC/tOBAlby APyIXTBA AA EAqKA Cl4BAq 3A 2o17.roA.

Kparax onrc nocroBHt4x axrr4BHocrl, opraHh3aqHoHe h KaApoBcKe crpyt{Type npaBHouHqa:

Axqronapcxo ApyturBo,, EaqKa,, CxBaL{ 6aBh ce rajersen xrra (ocur'l nr,rpr.rHva), neryMhHo3a h y/bap[qa. nopeA
concrBeHe npoh3BoAlbe h npoAaie xHrapHqa ApytrrBo Bprx14 h orr{yn nolbonp}4BpeAHHx npon3BoAa, npyxa ycryre
cylUelba H cMaAhu.JTeba xhraphqa y c{Aocy xalaqhrera 2o.ooo ToHa, apyxa 14 MauJhHcKe yc^yfe y paTapcKoi

nPorl3BoAlbx concrBeHoM uexaun:aqrjon. nopeA parapcKe flpoh3BoAlbe ApyrurBo ce 6aeh h croqapcrBoM
oAHOCHO TOBOM CBhtba,

Opraxraaqrony crpyxrypy ApytxrBa qr,rHe qerhpr4 opraHt,r3aqr4oHe jeguuuqe: parapcrBo h MauJhHcKa paAAoHA\a,

croqapcrBo, ch.aoc ca cyurapoM n ayx6a zaieganqxt,tx nocroBa.

npoce,{aH 6poj :anocreHrx y 2o17.toAAHu ie 6A0 42. TpeHyrHo ie y flpyurey 3anoc/eHo 40 nhqa Ha reo4pefero
BpeMe.

llpNxaa paaaoia u pe3ynrara nocroBaroa ApyurBa, a Hapoqxro 0hHaHchicxo craroe/nonoxai y xoMe ce

oHo Ha/43M, Kao H noAaTKe BaxHe 3a npoqeHy cTat6a xMoBHHe ApylurBa:

6unoHcHe no3u e 6unonco cmorco: xumodono duuo

xumodauo duuo o

n xodu, pocxodu, pfiynmom xumodouo dunopo

AKmuao 2015. 2016. 2017.

CmonHo uMoBUHo 2.063.448 2.060.498 2.045.978

O6pmxo uuoauuo

YKynHo oKmueo

2i5.848

2.299.296

224.668

2.285.166

201.421

2.247.399

ndcueo 2015. 20L6. 2017.

Konumon 1.256.650 1.177.503 1.14i.880

Ayzopo,lHo peepaucot$o u o6oae3e 5.2 25 969.3i6 967.676

Odnoxeue nopecxe o6oeese 33.348 43.781 43.5i1

1.004.073 94.546 92. i12KpomxopoqHe o6oaeje

2.285.166 2.247.399YKynHo nocu60

2015. 201-6. 2017.Pe3ynrar nocnoBalba

272.338235.727 318.215nocnoBHI npr4xoA

693 3.0157.467OIHaHcl4jcxx npxxo,a,

18.69387.830 62.278Ocrarr nprxo4

330.418 381.186 294.046YxynHl.1 npxxoA

y xumodouo duxopo

6u no ucu e n osu r4uje 6unouco ycn exo :

2.299.296



Pe3ynrar nocnoBalba 2015. 2016 2017

nocnoBHx pacxoA 35 4.69 5 284.634
OrxaHcujcxu pacxo4 749.677 64.254 40.865

Ocranu pacxo.q 78.644 3.762 2.455
YKynH pacxoA 494.46L 422.777

Pe3y,nrar noc,nosat6a
2015. 2076. 20L7.

Iocnoanr 4o6rra(/(ry6hraK) -91.019 -36.480 -12.296

OuHaHcrjcKr Ao6xraK/(ry6rraK) -bJ.5b-L -37.850

Ocranh Ao6rraK/(ry6hrax) 69.186 58.516 16.2i8

Ao6w/(ly6naa) -63.074 -33.908

Hero Ao 6rara x/(H ero ry6 ra ra x ) -22r.362 -73.506 -33.623

xumodouo duxopo

AHanu3a ocmedpeaux npuxoda, pdcxoAa u p*ynmama nocnoaot& ca noce6auu ocepmorllHa coneeHmHocm,

nuxeu)nocm, eKoHo utltocm, eama6unaocm d wmaa

2015. 2016. 2017.Pe3ynrar nocnoBalba

. nphHoc Ha yRynHn Ran|,ifa^

(6pfro Ao6rr/yxynaH xanrraa)
. Hero nphHoc Ha concrBeHH Kanhra,

(uero 4o6rr/xanrrar)
o,96471

o,8297o
o,94069. creneH 3aAyxeHocrh

(yxynxe o6aae:e/yrynaH xanvrrar)

o,15269

o,47985

o,18632

o,28747

o,o0498

o,o3444

. I creneH ,hKBhAHocrH

(roroer.rHa/xpar.o6aaeae)

I I creneH Ir,rRBl,lAHocrH

(o6prHa cpe4craa-aarrxe/xpar.o6aaeae)

1o9.1o9-768.225

. Hero o6prHh Kanhran

(o6prHa uuoerna-RparxopoqHe o6aae:e)

Y xNlbaAaMa AhHapa

HaiBnua 2.ooo HaiBUUa 2,oooHaiBHllla 2.ooo

. qeHa axqrja - najeuura N HajHnxa y h3BeuraiHoM

nephoAy, axo ce rproaaao (noce6uo 3a peAosHe H

npraopNrerHe)

972.55o.ooo972.55o.ooo 972.55o.ooo. Tpx 14uHaKanHTa nA3a\Ala

. 4o6nrax no axqrjn
(xero 4o6rrax/6poi ra4arrx axqrja)

. Ncn ahexa Ahgr4AeHAa no peAoBHoi h

nproprrerHoj axqhjh,3a nocneAFbe 3 roAhHe,

noieAhHaqHo no roAxHaMa

326.t40

327.954

- 14 2. 210

-27t.362

13O.122



3eumuwme

CKMU

Ha3l4B r Bpcra

3CM/bTIUTA
HaMeHa 3eM/bt4ura /loxaqrja

noBpurxHa

:eutrurta ha

BpeAHocr 14MoBhHe

(ca4aLurua y ooo

4rxapa)
no/bonphBpeAHo

3eM/bl..luTe-opaHrqe

no,/bon. o6paArBo

3e M/bhUl,
H.O. C,{Baq 1.378,45 1.493.562

Ipa!eaNucxo

3eM/bt4trTe
fpalleB.3eM,/bxtx K.O. ChBaq 31,58

Ocraro 3eM/b14t-ure
Ocrano neo6pa4reo

3 e M,'b t-,1 t-U,

H.O. CxBaq 34,28 12.91)

BpeAHocrhMoBHHe

(ca4aunay ooo

HA

lloepLurHao6jexra
(mz)HaMeHao6ieRra /loxaqujaHa:rarapcrao6iexra

7.6o8

H.O. ChBaq

IE
4006,7752,7753

11421
Hrie y

Qyuxqrjr

tlr4rnaHa-crapahHoBa

3rpaAa qhrraHe, ynPaBHa

3rPaAa, o6iexar 3a

Ma3yr, nopoA craM6.

:rpa4a r nomohnr

o6 EKTY

6931

K.O. ChBaq

n5

6288,6289,629

o ,629't ,6292,62

93

3a no/bonp.

npoh38oAtby -

cToqapcTBo

ExoHoMria "6a,{Ka" -

Cro,{apcrBo - ynpasHa

:rpa4a, uaraqrxr,Qapua
(toevtnuwra A

npacraraLura) h o6iexrra

HekaAaulber PaTaPcrBa
ynpaBHa

3rpaAa,MaraqhHh, HoBa

MauihH.PaA14OHHqa,

MeuaoHa, nyre8h h

noruohnr o6 EHTh

2.O 5O

3a no./bonp.

nPoh3BoAfby-

paraPcrBo

EKoHoMhia "M/eKaP" -
ynPaBHa 3rpaAa, cTaPa t4

HOBa, MaraquHH,

cK/laAr4ulTa, nyreBh vl

T(TH

7.4462864K.O. ChBaq

nE 1r,265,11267

3a no/bonP.

npox3BoAlby-

paraPcrBo

HAB O lt,aBalbe n

19.l1o241O
3a no./boflp.

OHH ABHA

67.489

2o.288

2620
K.O. CHBaq

n6

9493,9901,9903

nomohHtt

Exoxouraia "BenPoeaq" -
ynpaBHa 3rPaAa, craPa h

HO8a, Ulyne, qpnl4rhure,

6eroncxr xaxaar :a

K.O. CxBaq

nE 9256, 9259
ParapcrBo h Ma[u]4HcKa



npoh3BoArby-

paTapcTBo,

onpaBKa h

PeMOHT

MAUhHA h

MexaHh3aquia

Ct1noc ca cyuapoM -

ynPaBHa 3rpaAa, chnoc,

cyuraPa, rpaoo craHhqa h

ocrarh o6jeKrn

Cxaa4r urre rue

h cyurelbe

3pHa xhraphqa

K.O. ChBaq

n6 4135,4136
2129 219.219

Pa4ra:aje4rrqa -

ynpaBHa 3rpaAa ca

no r'aohxnm o6jexrrr'ra

AAMhHhcrparh

BHE

nouohue

npocroprle

K.O. CxBaq

n6 to7
12)9 12.o48

no/bonphBpeAHa anoreKa

- ca npxspeAHoM 3rpaAoM

n noraohuum :rpa4aua

Hrie y

Qynxqrir

K.O. CraBaq

n6 503
14.o83

3rpa4a xo4 6en:raxcxe

craurqe ca nouohnrur

o6lexlarraa

Hrie y

QyuxqrlN

K.O. Chsaq

nE 817
584 56

/loehen ca.na ca

cTaHoaHMa, ABOPhUTeM-

:aie4xnvxa ceojrna

749 4.312

3rpa4a Kpauepa- 3/4
HNje y

$ynxqr,rira
192

Crau6eHa :rpa4a
Huie y

$yHxqrir

K.O. Chsaq

n87369 514 3230

3rpaAa crape MeuaoHe-

:aie4urvxa caojNna

Hhie y

$yHxqrir

H.O. Cnsaq

n 5 r666 557 1.476

Y,aewhe KAnUmAn a ./1U o

3anoze

YveLrhe ra:4aaaoqa y

xanhTary npaSHor rrqa
npaso rlaca A34aBaou,a y npaBHoM

AA\y y %
no(roBHo hMe h ceAhure npaBHorn qa

Bpcra 3anore
P,o6pa y xrana4anaa

Ah Hapa

BpeAHocr 3aroxHor

norpaxkBatba y

xh./baAaMa AHHapa

Tpajaue :arore
Ha3HB 3anoxHor

noBephoqa

3rpaAa ca

nouoh.pa4ronnqaua,

MaraqhH14Ma, cao6pahajHr,r

nnaro r ocrarn o6jextr

1291

Hrje y

QyHxqrjr

H.O. ChBaq

n5 874

K.O. CxBaq

n6 $77

CaAauJrba BpeAHocr

3aroxHor



Onrc oqexyBaHor pa3Boia ApyurrBa y HapeAHoM 'l.epuoqy, npoMeHa y nocJroBHxM noltl,trHKaMa

APYIIJTBA:

IpyLurao ie nAaHApaAo 3a zo17,roA, nogeha]be nprHoca npL{MeHoM caBpeMeHe arporexHhHe, y/ararba ,{ cMa6e}ba

TporuKoBa. y Toxy ie npe4ceraeHa nphnpeMa 3eM/bhruTa h ceTBeHH paAoBh, 1438pueHa ie h3MeHa cerBeHe crPyKrype

r opNjeHucaHocr Ha cerBy hHTeH3grBHxjhx parapcxr4x xynrypa -Luehepna pena, ceMeHcxa coja. Yc'aepeur o'ao Ha

ycnocraa/balbe capaAtle ca HoBhM nocroBHtaM naprHephMa Kao r oprjeurrcaxocr Ha h38o3.

l43roxeHocr px3xl4xMa h ro qeHoBHoM, KpeAr.rrHoM, pulury AAKBnAHocru r.r HoBqaHor roKa, ocra/ruM

nperbaMa Kao H HHoopMaqHie o crparerxiu 3a ynpaB,,balbe oBHM px3r,fl+xMa l, oqeHa ]b]rxoBe

e0uKacHocrh;

[,13roxeHocr pr43hKy ApyrxrBo ie nphKa3aro Rpo3 pe3epBhca]be cpeAcraBa 3a cyAcHe cnopoee xoir ce ao4e nporua

ApyrurBa. ycBajarbeM yHanpeA npriflpeM,/beHor nnaHa peopraHh3aqhje ApyurrBy ie ouoryheu HecMeraH HacraBaK

rexyher nocroeara h h3Mhp14BaFbe rexyhrx o6aee:a npeMa noBephoqhMa roxon rpeic nepro4a. furr rcrexou rpejc

nephoAa ynnP-a noBehaBa ce pv3[t1. AARBAAHoCTh . yHanpeA npxnpeM,/beHH n aH peopraHh3aqnie npe4anfa ar,ru:e

uepa vrjou ce peaaraaqrjou Mory oBe36eArrh h3Boph 3a HaMr4pelbe noBephraqa, a ro cy: HacraBaR npoh38oAbe,

Hanrara norpaxxBaba, npoAaia Ae^a HMoBHHe 3a oqyBatte nlixBrAHocrh, paqhoHanu3aqrja rpourxoaa, xoHBep3hia

Ayra y xanhran, ornycr Ayra. Cnpoeoleruerra HeKhx oA oBr4x Mepa Moxe ce ynpaB 'talr pA3ARoM AAKBuAHocrA.

[ureax u noturrr.r.e Be3aHe 3a ynpaB/ba]be Qrxaxcxicxurvr pr43hqrMa, Rao u noA]irura 3auJTr4Te cBaKe

:xauainuie rpaxcaxqHie:

PeurelbeM o npaBocHaxHocrh ycBoieHor yHanpeA npr4npeM/beHor nraHa peopraHh3aqrie, lberoBhM cnpoaofTemer'4,

nraHhpaH[M MepaMa ,lxioM ce npr4MeHoM Mory o6e36eAhrt1 A3BopA 3a HaMhpebe noBephnaqa, 3Ha,{aiHo ce

nocrhxe ynpaB,/barue QNuaHcNjcxru ph3hqhMa.

1,lx{oprvraqrie o 0hHaHcvicKHM HHcrpyMeHr}rMa xoie ApyLurBo KopH(rH, aKo ie ro 3HaqaiHo 3a npoqeHy

Qrxaxcxicxor noroxaia x ycneruHocr nocroBaroa3

Olrraxcnjcxr,r hHcrpyMeHr Ko,e ApyrlrBo Kophcrh y qhlby oqyBalba BpeAHocrh HoBqa cy opoqeHh Aeno3r,lrh Kojh ce

nephAr4qHo nonaxy.

14nQopllaaqr,rie o cexm aaxruiuru noc/roBHl,rM Aora!airrua xoiu cy HacryF,uAu HaKoH nPoreKa nocroBHe

roAHHe 3a HOiy ce u:eerurai nphnpeMa:

Hhie 6h^o 3Ha,{ajHrax 4oralaja xaxoH hcreHa noc/loBHe roAhHe :a xoiy ce npNnpet'aa r:aeLurai.

HxQoprvraqrje o ceru exa.raixuittM nocrosvMa ca noBe3aHHM rtHqr4Ma:

ApylurBo HeMa noBe3aHa h 3aBhcHa npe4y:eha raxo 4a Heua Hr aaje4HrqKhx nocroBa.

l4xQoprraaquie o axruBHocrxMa APylurBa Ha no y xcrPaxxBaroa n paleoia:

Apyr[TBo He Bpuh AoAarHe aKTuBHocrh Ha nolby hcrpaxhsarua r pa:aoja h3y3eB peAoBHHx o6yxa r ycaapuaearua

paAHHRa Kpo3 noxafatue crpylxNx ceMhHaPa h Kophtxherue crpytue rrreParype.



hxQopruaquie o yrararuuMa y r4H,/ry 3aulrHTe xhBorHe cpeAr,lHe:

ParapcrBo Kao ocHoBHa AerarHocr Kojy Apytxrso o6as,/ba noApa3yMeBa oqyBalbe xr,lBorHe cpeAhHe, ycMepeHocr
Ha 3auJrhry 3eM,/br,rura xoje o6pafyie xao r,r Ha y6rpalbe 3ApaBtax yceaa xoir r: ruera Hrvy.

hxQopmaquje o orpaHqHMa3

Apyurrso HeMa orpaHxe.

nperneA npaBH,[a KopnoparhBHor ynpaB,iba]sa:

fipyurao nprue*yje KoAeKc KopnoparhBHor ynpaB^a]ba 6poi 589-4 oA 26.06.2c12.1c.A. xoira ce Hara3h Ha cairy
www.adbacka-sivac.co.rs. KoAexcorra cy o6yxaaheHr h ycnocraB/beHh cBt,t nplHqhn A npaBuAa xoja rpe6a 4a
nphMelbyiy Hocxor-lh KopnoparhsHor ynpaB,/batua Apyluraa.

HxQoprvraqrie o concrBeHHM aKqliaMa:

ToKoM 2015. ro4rHe flpyureo je crexro 1J7.589 KoMaAa o6r.rHrx axquja orxynoM oA HecarrracHhx aKqhoHapa.

HoMr4Ha.aHa oAHocHo paqyHoBoAcrBeHa BpeAHocr axqrla je 6Naa t.ooo,oo pcA no aKqhih oryAa ApyulrBo raMa

28,29448% yreu.rha y ocHoBHoM Kanhrary. flpeMa qnaHy 287. 3aKoHa o nphBpeAHhM ApyrlrBhMa flpyu:reo je y
o6aeern 4a creueHe axqrje y por(y oA rpr ro+t4Be oA AaHa crxqalba oryITr xaxo yKynHa BpeAHo€r creqeHr,lx

concreenrx axqltia fipyurea He 61 6nna Beha oAlo%yxynHor ocHoBHor Kanrra a,AAAtlo*hrxrh HaKoH hcreKa poRa

h rl..rMe cMahr,r ocHoBHh kanhran ApyrurBa.

AaHa 11.1o.2o17.roA AoHera ie OpJlty(a o npo4ajr,r (oryfersy) concrBeHhx aKqhia no qe{u oA j.755,59 Ar4Hapa no

axqrfu, car.rrra axqroHaprrua xojN rrvaiy npaBo npe,{e KynoBhHe, a 3arrM o Sl2.zo17loA, OMyxa o npo4ain (oryleruy)

concrBeHr4x axquja rpehru 
^xqhMa. 

floluro Huje 6vAo npo4aje y npe4arlTeHou poxy Ha BaHpeAHoj ce4urqra

Cxynu:rNne aKqxoHapa ApyurBa, oApxaHoi AaHa o6.0J.2o18. roAhHe, AoHera ie OMyRa o cMalbeby ocHoBHor

Kanhra^a noHhrlJraBalbeM concrBeHux axqrja yr npranaexy o4pe4a6a o:aurrhrh noBeph/raqa. OAlryxoM ie yrBpbeHo

cMabelbe BpeAHocrh ocHoBHor Kanhrana Apyu:rBa 3a 3Hoc oA 137.589.000,0O AhHaPa, nOHhuraBalbeM 137.589

KoMaAa concrBeHrax axqraja, noie4raHaqHe HoMhHa/rHe BpeAHocrh oA 1.ooo,oo Ar{Hapa, ca 03HaHoM qQh KoA ECByOP

h 14ChH 6poi PCEAqCE62536. nocrynaR pea/h3aqhie OA.4yKe,e y roxy.



Aziaea nu5a oAroBopHhx 3a cacraB/balbe u:eeuraia

npeMa HaueM xai6ozser'a ca3Harty, roAxrurbh QraHaHcnjcxr x3BeuJTal je cacraB/beH y3 nphMeHy o4rosapaiyhux

rraefyxapo4Hnx craHAapAa Qraxaxclajcxor !43BeuJraBalba u $aie uctuaate r o6jexrraHe noAarxe o AM1BAHA,

o6aae:aua, Qranaxcrjcxor.r nonoxaiy h nocnoBalby, go6utluma u ry6ut1uua, Tor{oBhMa roroBhHe }4 npoMeHaMa

Ha xanrrary jaeHorApyurrBa, yx,/byqyjyhr r }beroaa 4pylrjrBa koia cy yHlbf{eHa y HoHcorr4Aoaaue r:aeLuraje.

Vzjaay gann:

jl no/}

/luqe cocmoa/boroe u dupexmop

euuj/
M AqaHCKU

M.n.

6po HpHema



O44yxa o ycaaiatty ro4rlurtr,lx Q uaancuicxux uzeeurraia

ohHaHchicxh r:eeurrai ApyurrBa M EALIXA cH BAq 3a zov. foAAHy ie o4o6pex oA crpaHe h3BprxHor Ahpexropa
ApylurBa h AocraB/beH Arenqhjr 3a npHsPeAHe Perhcrpe y 3axoHcRoM poxy. foAhrurorl r:aeurai ApygJTBa y
MoMeHTy o6iae,oreaua jouJ yeex Hhie ycBoieH oA crpaHe Hapl4exHor opraHa ApyuJTBa (cxynu:rNHe a*qror"paj.
APyulrBo he y qenocrr HaRHaAHo oljaBrrr Op1yxy aap1exaor opraHa o yceaiaruy ToAxrllber uaeeuraja aa zor7,
foAAHy.

O44yxa o pacnoAenu Ao6urr rar noxprhy ry6rrxa

OAnyHa o pacnoAenn go6wn gpyurBa 3a 20r7. roAhHy 4oxehe ce ua PeAoBHoi roAhtxlboi CxynurnHr axqr,loHapcKor

ApyurBa. Apyrlroo he y qeaocla xaxna4uo o6jaerrAOMyRy Hap'l.exlHor opraHa o pacno4ean 4o6nru 4pyurea.

JaBHo ApyuJTBo ie AyxHo Aa cacraeh ToAhrulbr n:eeu:raj, o6jaar jaeHocrr u Aocralu ra KoMAcAjt , a peryrhcaHoM

rpxHrury, oAHocHo MTn, AocraB/ba oBai x3Beuraj yHo.4hKo cy xaPrxie oA BpeAHocrh ror ApyrxrBa yRlbr{eHe y

TproBarbe, h ro HaiKacHrie qeruph Meceqa HaKoH 3aBpuerxa cBaKe no(/roBHe roAhHe, Kao n ga o6ez6egn ga

roAhr.llbr4 $rHancrjcxr,r u:eeu:raj 6y4e 4ocrynau jaeuocrr roxoM HaiMabe ner roArHa o4 4axa o6jaeruNsarua.

ApylurBo oAroBapa 3a raqHocr].r h cr%Hr,lrocr noAaraRa HaBeAeHHX y fo4rLumeu r:eeLurajy.

y chBqy, Mapr 2018. roAhHe

30 cdcmoalbolhe 20 duurcez uzeeumaia

M. n.

dupexmop

CtLf U^n

HpHemo M uH AqoHcKU

nu.le




















