








 
 

 

 



 
 

 

 







 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

















 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

Привредно друштво „ПОМОРАВЉЕ'' АД  Ниш 

(назив правног лица) 
 

Ниш, ул. Булевар 12.Фебруар 129 



(седиште) 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

 

1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ 

 

Поморавље а.д.Ниш (у даљем тексту: друштво) је отворено акционарско 

друштво са седиштем у Нишу, ул. Булевар 12, Фебруар 129. 

 Порески идентификациони број (ПИБ):  100618045 

 Матични број: 07211279 

 Шифра делаатности: 2030 

Друштво је основано 1948. године као предузеће у друштвеној својини. Приватизација 

предузећа извршена је у складу са Законом о власничкој трансформацији дана 

05.07.2005.године. Већински власник предузећа је постао Филип Андријашевић из 

Ниша, ул. Пријездина 18/7, а на основу Уговора о продаји друштвеног капитала број 1-

815/05-417/04 од 05.07.2005.године. Код Агенције за привредне регистре је 

спроведена промена под бројем БД8440/2005 од 04.08.2005.године. Дана 

14.11.2006.године извршено је повећање основног капитала за 18.287.000,00 динара, а 

на основу Решења Агенције за привредне регистре БД 184794/2006. Предузеће није у 

матично-зависном односу ни са једним правним лицем. 

 Основна делатност друштва је производња боја и лакова. Поред претежне 

делатности, друштво се бави и трговином повремено.  

 

 Према критеријумима за разврставање из Закона о рачуноводства и ревизији 

(''Службени гласник РС'' бр. 46/2006) друштво је разврстано у мало правно лице. 

 Просечан број запослених у 2017. год. је 10 радника. 

 Према Статуту, органи Поморавља АД Ниш су: 

- Скупштина, као орган власника капитала; 

- Директор, као орган пословођења: 

- Надзорни одбор, као орган надзора. 

 

2. ОСНОВА ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

 

Финансијски извештаји привредног друштва „ПОМОРАВЉЕ, ул. Булевар 12. 

Фeбруар 129 за обрачунски период који се завршава 31.12.2016.године састављени су, по 

свим материјално значајним питањима, у складу са Међународним рачуноводственим 

стандардима/Међународним стандардима финансијског извештавања (МРС/МСФИ), 

Законом о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“ бр. 46/2006),  другим 



подзаконским прописима донетим на основу тог Закона, и изабраним и усвојеним 

рачуноводственим политикама које су итврђене Правилником о рачуноводству и 

рачуноводственим политикама. 

Сви подаци исказани су у хиљадама динара (РСД), осим уколико није друкчије 

наведено. 

 

 

УСВОЈЕНЕ И ПРИМЕЊЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ 

 

            На основу Правилника о рачуноводству и пословним политикама усвојеним од 

стране директора Привредног друштва „Поморављe “ AД Ниш,  дана 08.01.2015. године, 

који је основа за састављање финансијских извештаја за 2017 годину.  

 

3. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 

 

 Приходи од продаје друштва састоје се од следећих врста прихода: 

 

 

2017 

у 000 дин. 

2016 

у 000 дин. 

Приходи од продаје робе матичним и зависним 

правним лицима - - 

Приходи од продаје робе осталим повезаним 

правним лицима - - 

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту   

Приходи од продаје робе на иностраном тржишту -  

Свега приходи од продаје робе   

Приходи од продаје производа и услуга матичним 

и зависним правним лицима - - 

Приходи од продаје производа и услуга осталим 

повезаним правним лицима -  

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем 

тржишту 43.175 32.345 

Приходи од продаје производа и услуга на 
иностраном тржишту   

Свега приходи од продаје производа и услуга   

УКУПНО ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 43.175 32.345 

 

Приходи су остварени продајом преко фирме Помоинвест Ниш . 

4. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 

 

 Приходи од активирања учинака и робе друштва састоје се од следећих врста 

прихода: 

 

 

2017 

у 000 дин. 

2016 

у 000 дин. 

Приходи од активирања или потрошње робе за 

сопствене потребе  

 

Приходи од активирања или потрошње производа 

и услуга за сопствене потребе  

0 

УКУПНО   



 

 

5. ПОВЕЋАЊЕ И СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА 

 

 

2017 

у 000 дин. 

2016 

у 000 дин. 

Почетне залихе учинака (01.01.) 1745 1316 

Недовршена производња   

Недовршене услуге   

Готови производи  2082 1745 

Крајње залихе учинака (31.12.) 2082 1745 

Недовршена производња   

Недовршене услуге   

Готови производи  2082 1745 

ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА 337 429 

СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА   

 

 

 

6. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 

 

 Остали пословни приходи друштва састоје се од следећих врста прихода: 

 

 

2017 

у 000 дин. 

2016 

у 000 дин. 

Приходи од премија, субвенција, дотација, 

донација и сл.   

Приходи од закупнина 6676 7.735 

Приходи од чланарина   

Приходи од тантијема и лиценцних накнада   

Остали пословни приходи (приходи од камата)   

УКУПНО 6676 7735 



  

7. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 

 

 Набавна вредност продате робе друштва састоји се од следећих врста трошкова: 

 

 

2017 

у 000 дин. 

2016 

у 000 дин. 

Набавна вредност продате робе на велико 59 66 

Набавна вредност продате робе на мало   

Набавна вредност продатих сталних средстава 

намењених продаји   

УКУПНО 59 39 

 

 

8. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА  

 

 Трошкови материјала друштва састоје се од следећих врста трошкова: 

 

 

2017 

у 000 дин. 

2016 

у 000 дин. 

Трошкови материјала за израду 30.239 20712 

Трошкови режијског материјала   

Трошкови горива и енергије   

УКУПНО 30.239 20712 

 

 

 

9. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи друштва састоје се од 

следећих врста трошкова: 

 

2017 

у 000 дин. 

2016 

у 000 дин. 

Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 7477 8072 

Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде 

зарада на терет послодавца 1339 1444 

Трошкови накнада по уговорима о делу   

Трошкови накнада по ауторским уговорима  - 

Трошкови накнада по уговорима о привременим и 

повременим пословима   

Трошкови накнада физичким лицима по основу 

осталих уговора  - 

Трошкови накнада члановима управног и 

надзорног одбора   

Остали лични расходи и накнаде   

УКУПНО 8816 9506 

. 

10. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА 

Трошкови амортизације и резервисања друштва састоје се од следећих врста 

трошкова: 



 

207 

у 000 дин. 

2016 

у 000 дин. 

Трошкови амортизације 3354 3369 

Трошкови резервисања за гарантни рок - - 

Резервисања за трошкове обнављања природних 

богатстава - - 

Резервисања за задржане кауције и депозите - - 

Резервисања за трошкове ресктруктурирања - - 

Резервисања за накнаде и друге бенефиције 

запослених  - 

Остала дугорочна резервисања - - 

 

 

 

 3354 3369 

 

11. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 

 

Остали пословни расходи друштва састоје се од следећих врста расхода: 

 

 

2017 

у 000 дин. 

2016 

у 000 дин. 

Трошкови услуга на изради учинака  - 

Трошкови транспортних услуга   

Трошкови услуга одржавања 873 507 

Трошкови закупнина   

Трошкови сајмова   

Трошкови рекламе и пропаганде   

Трошкови истраживања   

Остали трошкови производних услуга   

Свега трошкови производних услуга 873 507 

Трошкови непроизводних услуга   

Трошкови репрезентације   

Трошкови премија осигурања   

Трошкови платног промета   

Трошкови чланарина   

Трошкови пореза 2717 948 

Трошкови доприноса   

Остали нематеријални трошкови   

Свега нематеријални трошкови 2717 948 

УКУПНО 3590 1455 

 

 

 

 

 

 

12. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 

 



Финансијски приходи друштва састоје се од следећих врста прихода: 

 

 

2017 

у 000 дин. 

2016 

у 000 дин. 

Финансијски приходи од матичних и зависних 

правних лица - - 

Финансијски приходи од осталих повезаних 

правних лица - - 

Приходи од камата   

Позитивне курсне разлике  1749 

Приходи по основу ефеката валутне клаузуле   

Приходи од учешћа у добити зависних правних 

лица и заједничких улагања   

Остали финансијски приходи   

УКУПНО  1749 

 

 

 

13. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 

 

Финансијски расходи друштва састоје се од следећих врста расхода: 

 

 

 

2017 

у 000 дин. 

2016 

у 000 дин. 

Финансијски расходи из односа са матичним и 

зависним правним лицима - - 

Финансијски приходи из односа са осталим 

повезаним правним лицима - - 

Расходи камата   

Негативне курсне разлике 30667 836 

Расходи по основу ефеката валутне клаузуле  - 

Расходи од учешћа у губитку зависних правних 

лица и заједничких улагања  - 

Остали финансијски расходи   

УКУПНО 30667 836 

 

Негативне курсне разлике пo кредиту фонд за развој I  камата по истом. 

 

 

 

14. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 

 

Остали приходи друштва састоје се од следећих врста прихода: 

 

 

2017 

у 000 дин. 

2016 

у 000 дин. 

Добици од продаје нематеријалних улагања, 

некретнина, постројења и опреме   

Добици од продаје биолошких средстава - - 

Добици од продаје учешћа и дугорочних хартија - - 



од вредности 

Добици од продаје материјала   

Вишкови - - 

Наплаћена отписана потраживања   

Приходи по основу ефеката уговорене заштите од 

ризика осим валутне клаузуле - - 

Приходи од смањења обавеза - - 

Приходи од укидања дугорочних резервисања - - 

Остали непоменути приходи 2453 756 

Приходи од усклађивања вредности биолошких 

средстава - - 

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 -  

УКУПНО 2453 756 

 

 

15. ОСТАЛИ РАСХОДИ 

 

Остали расходи друштва састоје се од следећих врста расхода: 

 

 

2017 

у 000 дин. 

2016 

у 000 дин. 

Губици по основу расходовања и продаје 

нематеријалних улагања, некретнина, постројења 

и опреме   

Губици по основу  расходовања и продаје 

биолошких средстава  - 

Губици по основу продаје учешћа у капиталу и 

хартија од вредности  - 

Губици од продаје материјала   

Мањкови   

Расходи по основу ефеката уговорене заштите од 

ризика, осим валутне клаузуле који не 
испуњавају услове да се искажу у оквиру 

ревалоризационих резерви  - 

Расходи по основу директних отписа потраживања   

Расходи по основу расходовања залиха материјала 

и робе  - 

Остали непоменути расходи 16025 5 

Обезвређење биолошких средстава  - 



Обезвређење нематеријалних улагања  - 

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   утужена  потраживања  28864 

Обезвређење остале имовине  - 

УКУПНО 

16.025 

 28869 

 

 

16 НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 

 

 Земљиште 
Грађевински 

објекти 
Постројења 

и опрема 

Остале 

некретнине, 

постројења 

и опрема 

Некретнине, 

постројења и 

опрема 

у припреми 

НАБАВНА ВРЕДНОСТ      

Почетно стање - 1. јануар. 2017год. 40.947 344.048 23809  67.970 

Исправка грешке и промена 

рачуноводствене политике      

Нова улагања      

Отуђења и расходовање      

Ревалоризација  - процена по 
поштеној вредности       

Остало      

Крајње стање - 31. децембар 

2016год. 40.947 344.048 23809  67.970 

ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ       

Почетно стање - 1.јануар 2017год.  128767 23637   

Исправка грешке и промена 

рачуноводствене политике      

Амортизација  3290 63   

Губици због обезвређења       

Отуђења и расходовање      
Ревалоризација -  процена по 

поштеној вредности      

Остало      
Крајње стање - 31. децембар 

2017год  132057 23700   

НЕОТПИСАНА (САДАШЊА) 

ВРЕДНОСТ      

31. децембар 2016 год. 40.947 215281 143  67.970 

31. децембар 2017.год. 40.947 211990 80  67.970 



17. ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 

 

 Остали дугорочни финансијски пласмани друштва могу се приказати 

на следећи начин: 

 31.12.2017 31.12.2016 

Дугорочни кредити матичним, зависним и 

осталим повезаним правним лицима - - 

Дугорочни кредити у земљи - - 

Дугорочни кредити у иностранству - - 

Хартије од вредности које се држе до 

доспећа -  

Остали дугорочни финансијски пласмани 1048 1066 

Минус: Обезвређење осталих дугорочних 

финансијских пласмана - - 

УКУПНО 1048 1066 

   

 

 

18. ЗАЛИХЕ 

 

 Стање залиха друштва може се приказати на следећи начин: 

 

 

31.12.2017 31.12.2016 

Материјал 7520 8546 

Недовршена производња   

Готови производи 2082 1745 

Аванси 127 127 

Минус: Обезвређење залиха  - 

УКУПНО 9729 10418 

 

  

Залихе су исказане по попису за 2017.год, Готови производи су исказани по 

продајним ценама јер је цена костања већа од продајних цена 
 

 



 

  

 

 

 

19.  ПОТРАЖИВАЊА 

 

 Стање потраживања друштва  може се приказати на следећи начин: 

 

 
31.12.2017 

у000дин 

31.12.2016 

у000    дин 

Потраживања по основу продаје   

Купци – матична и зависна правна лица - - 

Купци – остала повезана правна лица - - 

Купци у земљи 110331 116175 

Купци у иностранству 2076 2.076 

Минус: Исправка вредности потраживања од 

купаца 50624 28863 

   

 Свега  59707 91469 

Потраживања из специфичних послова   

Потраживања од извозника - - 

Потраживања по основу увоза за туђи рачун - - 

Потраживања из комисионе и 

консигнационе продаје - - 

Остала потраживања из специфичних 

послова - - 

Минус: Исправка вредности потраживања из 

специфичних послова - - 

 Свега  - - 

Друга потраживања   

Потраживања за камату и дивиденде   

Потраживања од запослених   

 

Потраживања од државних органа и 

организација                                                                     -  

Потраживања по основу преплаћених 

осталих пореза и доприноса   

Остала потраживања 180460 184020 

Минус: Исправка вредности других - - 



потраживања 

 Свега  180460 184020 

УКУПНО ПОТРАЖИВАЊА 240167 275484 

 

 

Потраживања су застарела и ненаплатива . Донета одлука о отпису истих. за 

50624472 динара која су утужена у ранијим годинама ,та правна лица су у стечају 

или су банкротирала. 

 

20. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 
 

 Стање готовинских еквивалената и готовине друштва може се 

приказати на следећи начин: 

 

 

 у дин у дин 

Хартије од вредности – готовински 

еквиваленти - - 

Текући (пословни) рачуни   

Издвојена новчана средства и акредитиви - - 

Благајна - - 

Девизни рачун  - 

Девизни акредитиви - - 

Девизна благајна - - 

Остала новчана средства - - 

Новчана средства чије је коришћење 

ограничено или вредност умањена - - 

УКУПНО   

 

 

21. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА 

РАЗГРАНИЧЕЊА 

 

 Стање ПДВ и АВР друштва може се приказати на следећи начин: 

 

 

 у 000 дин у дин 

Порез на додату вредност – претходни порез   

Активна временска разграничења 14707 14957 

УКУПНО 14707 14957 



потраживања се односесе  на обрачунат порез по наплаћеним авансима. 

 

 

22. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 

 

 Стање и промене на одложеним пореским средствима могу се приказати на 

следећи начин: 

 

 у дин у дин 

Почетно стање – 1. јануар - - 

Исправка грешке и промена 

рачуноводствене политике - - 

Повећање/смањење у току године  - 

Крајње стање – 31.децембар - - 

УКУПНО  - 

 

 

 23.ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 

 

 Ванбилансна актива –нема. 

 

24.ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ 

 

 Основни и остали капитал друштва може се приказати на следећи 

начин: 

 

 у дин у дин 

Акцијски капитал 367.320 367.320 

Удели ДОО   

Улози - - 

Државни капитал - - 

Друштвени капитал - - 

Задружни удели - - 

Остали основни капитал - - 

УКУПНО 367.320 367.320 

 

 

за отворена акционарска друства 

 

 



 % UCESCA 
31.12.2016 

у 000 дин 

31.12.2015 

у 000 дин 

Konzorcijum 71.49 262.610 262.610 

Akcije u vlasnistvu 

pravnih lica 

4.88 

17.923 17.923 

Akcije u vlasn.fiz.lica 23.63 86.787 86787 

Остали    

УКУПНО 100.00 367.320 367.320 

 

25. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ 

 

На ревалоризационим резервама исказују се ефекти процене по поштеној 

(фер) вредности нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме, 

хартија од вредности расположивих за продају, као и курсне разлике по основу 

учешћа у капиталу иностраних привредна друштва (улагања у страни ентитет) у 

складу са рачуноводственим политикама описаним у напоменама. 

Стање и промене на ревалоризационим резервама друштва могу се 

приказати на следећи начин: 

 

 

Нематериј

ална 

улагања 

Некретнине, 

постројења 

и опрема 

Хартије од 

вредности 

расположиве 

за продају 

Учешћа у 

капиталу 

иностраних 

привредних 

друштва 

Остало УКУПНО 

Почетно стање – 1.1.2017 - 23701 - - -  

Исправка грешке и промена 

рачуноводствене политике 

- - 

- - 

- - 

Процена по поштеној вредности 

– повећање 

  

  

  

Процена по поштеној вредности 

– смањење 

  

  

  

Укидање       

Остала повећања       

Остала смањења       

Крајње стање – 31.12.2017  23701     

Крајње стање – 31.12.2016  23701     

 

 Ревалоризационе резерве се не могу искористити и расподелити док се 

средство чијом су проценом настале на неки начин не отуђи – прода, расходује, 

поклони, размени за друго средство и сл.  

Један део ревалоризационе резерве настао проценом по поштеној вредности 

нематеријалних улагања и некретнина, постројења и опреме може се пренети у 

нераспоређену добит и пре него што је наматеријално улагање, некретнина, 



постројење или опрема отуђена. Износ који се у том случају може пренети у 

нераспоређену добит једнак је разлици амортизације обрачунате на ревалоризовану 

набавну вредност и амортизације обрачунате на набавну вредност. 

 

26. НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ 

 Нераспоређена добит друштва може се приказати на следећи начин: 

 

 у 000 дин. 

Нераспоређена добит ранијих година – 1.1.2017 3334 

Исправка грешке и промена рачуноводствене 

политике 

 

Кориговано стање нераспоређене добити ранијих 

година – 1.1.2017 

 

5 

Исплата дивиденте  

Остала повећања  

Остала смањења  

Нераспоређена добит текуће године  

 3339 

 

 

Расподела нерасподеђеног добитка извршена извршена је 

 

 у 000 дин. 

Покриће губитка  

Исплата дивиденде - 

Учешће запослених у добити - 

Резерве - 

Основни капитал - 

Остало - 

Обрачунати порез - 

 

 

27.ГУБИТАК 

 

 Губитак представља исправку вредности капитала и може се 

приказати на следећи начин: 

 у дин у дин 



Губитак ранијих година 24329  

Губитак текуће године 42606 24329 

УКУПНО 66936 24329 

 

28. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 

 

 Стање и промене на дугорочним резервисањима могу се приказати на 

следећи начин: 

 

 

Резерви

сања за 

трошко

ве у 

гарантн

ом року 

Резервисања 

за трошкове 

обнављања 

природних 

богатстава 

Резервис

ања за 

задржане 

кауције и 

депозите 

Резервис

ања за 

трошкове 

реструкт

урирања 

Резервисања 

за накнаде и 

друге 

бенефиције 

запослених 

Остал

а 

дугоро

чна 

резерв

исања 

УКУПНО 

Почетно стање – 

1.1.2017         
2.002 

  2.002 

Исправка грешке и 

промена 

рачуноводствене 

политике     

 

  

Додатна резервисања 

извршена у 2017год.         

 

  - 
Искоришћена 

резервисања у 2017 г         

 

  - 

Укинута 

резервисања у 2017 г         

2002 

  2002- 

Остало            - 

Крајње ст3ње – 

31.12.2017 
          

    

29. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ 

  

Обавезе по основу дугорочних кредита друштва могу се приказати на следећи 

начин: 

 
Ознака 

валуте 

Каматна 

стопа 

31.12.2017 

у 000 дин 

31.12.2016 

. 

у 000 дин 

Дугорочни кредити у земљи     

Правно лице ..............  4% 150875 123470 

Правно лице .............    - 

Остали ..........     

 Свега    150875 123470 



Дугорочни кредити у иностранству     

Правно лице ..............    - 

Правно лице .............    - 

Остали ..........    - 

 Свега     - 

УКУПНО ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ   150875 123470 

 

 Дугорочни кредит код Фонда за развој Републике Србије коришћен је за 

улагања у опрему. 
 

30. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 

 

31. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 

 

 Обавезе из пословања могу се приказати на следећи начин:  

 
31.12.2017 

у000дин 
31.12.2016 

Обавезе из пословања   

Примљени аванси, депозити и кауције 17888 17.888 

Добављачи - матична и зависна правна лица  - 

Добављачи - остала повезана правна лица  - 

Добављачи у земљи 33465 64532 

Добављачи у иностранству 1989 1992 

Остале обавезе из пословања 930 930 

 Свега  36384 85342 

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 ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 36384 85342 

  

32.ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА 

РАЗГРАНИЧЕЊА 

 

 Остале краткорочне обавезе и ПВР могу се приказати на следећи начин: 

 



 у дин у дин 

Обавезе по основу зарада и накнада 

зарада   

Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, 

осим накнада зарада које се рефундирају 5343 5799 

Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада 

на терет запосленог 615 668 

Обавезе за доприносе на зараде и накнаде 

зарада на терет послодавца 1519 1605 

Обавезе за порезе и доприносе на зараде и 

накнаде зарада на терет послодавца 1339 1444 

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 8816 9516 

Друге обавезе   

Обавезе по основу камата и трошкова 

финансирања - - 

Обавезе за дивиденде - - 

Обавезе за учешће у добити - - 

Обавезе према запосленима   

Обавезе према члановима управног и 

надзорног одбора -  - 

Обавезе према физичким лицима за накнаде 

по уговорима 56 56 

Обавезе за нето приход предузетника који 

аконтацију подиже у току године - - 

Остале обавезе 17773 13986 

 Свега 26645 23558 



 
 

 

 

 



 
 

 

 









 
 

 

 



 
 

 

 







 
 

 

 



 

 

 

 

 



 
 

 

 



















































































 
 



 
 

 

 



 
 

 

 















 
 

 

 



 




