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Izveštaj nezavisnog revizora 

ORGANIMA UPRAVLJANJA I RUKOVOĐENJA DRUŠTVA 

"CENTROISTOK" a.d. BOR 

Kvalifikovano mišljenje 

Izvršili  smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Društva “CENTROISTOK” a.d. BOR (u daljem 

tekstu “Društvo”) koji obuhvataju izveštaj o finansijskom položaju (bilans stanja) na dan 31. 
decembra 2020. godine i odgovarajući izveštaj o ukupnom poslovnom rezultatu (bilans uspeha), 

izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za 
godinu koja se završava na taj dan i napomene uz finansijske izveštaje koje uklljučuju sumarni 
pregled značajnih računovodstvenih politika. . 

Po našem mišljenju, osim za efekte opisane u odeljku Osnov za kvalifikovano mišljenje, priloženi 
finansijski izveštaji istinito i objektivno prikazuju, po svim materijalno značajnim aspektima, 

finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2020. godine, kao i rezultate njegovog 

poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa  Međunarodnim 
računovodstvenim standardima, Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i 
računovodstvenim propisima Republike Srbije.  

Osnov za kvalidikovano mišljenje 

 

Na dan bilansa, Društvo je iskazalo nekretnine, postrojenja i opremu u iznosu od 218.512 hiljada 
dinara, od čega se na zemljište odnosi 8.432 hiljada dinara, na građevinske objekte 183.154 
hiljadu dinara, na opremu 753 hiljada dinara, a na investicione nekretnine 26.173 hiljada dinara. 
U toku sprovođenja postupka revizije utvrdili smo da je Društvo izvršilo procenu fer vrednosti 
nekretnine, postrojenja i opremu u ranijem periodu, saglasno MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i 
oprema i po tom osnovu priznalo revalorizacione rezerve u iznosu od 105.265 hiljada dinara. 
Tokom obavljanja postupaka utvrdili smo da su osnovna sredstva Društva u značajnoj meri 
otpisana, a još uvek su u upotrebi. Takođe, nije nam prezentovana relevantna dokumentacija koja 
bi potvrdila vlasništvo nad svim nekretninama koje se vode u poslovnim knjigama Društva. Kako je 
pomenutim standardom predviđeno je da se ponovna procena vrši u periodu ne dužem od pet 
godina, smatramo da Društvo treba da izvrši novu procenu, preispita i koriguje vrednosti imovine 
i revalorizacionih rezervi. Tačan iznos korekcija po ovom osnovu nismo u mogućnosti da utvrdimo. 
 
 U finansijskim izveštajima sačinjenim na dan 31.12.2020. godine kratkoročne obaveze su 
iskazane u iznosu od 71.222 hiljada dinara, od čega su najznačajnije obaveze iz poslovanja u 
iznosu od 21.722 hiljade dinara, ostale kratkoročne obaveze u iznosu od 34.221 hiljada dinara, 
i obaveze za ostale poreze i doprinose i druge dazbine u iznosu od 14.439 hiljada dinara. U 



CENTROISTOK a.d. BOR 
 

 

postupku revizije kontrolisali smo usaglašenost i izmirivanje obaveza, kao i njihovu starosnu 
strukturu. Na osnovu navedenih kontrola utvrdili smo da najveći deo obaveza potiče iz ranijeg 
perioda, da u većem delu nije potvrđen nezavisnom potvrdom salda i da im je nizak stepen 
realizacije. Imajući u vidu navedene činjenice smatramo da Društvo treba da izvrši procenu 
realnosti obaveza i da ih prizna u visini očekivanih odliva sredstava, a tačan efekat korekcija po 
ovom osnovu nismo u mogućnosti da proocenimo 

 

Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Naše odgovornosti u skladu 
sa tim standardima su detaljnije opisane u odeljku Odgovornosti revizora za reviziju fiansijskih 

izveštaja.Mi smo nezavisni u odnosu na Društvo u skladu sa Etičkim kodeksom za profesionalne 
računovođe Odbora za Međunarodne etičke standarde za računovođe i etičkim zahtevima koji su 
relevantni za našu reviziju finansijskih izveštaja u Republici Srbiji i ispunili smo naše druge etičke 
odgovornosti u skladu sa ovim zahtevima i Kodeksom.    

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

naše mišljenje. 

Materijalno značajna neizvesnost povezana sa stalnošću poslovanja   
 
Društvo je uprkos teškoćama izazvamim pandemijom COVID 19, uspešno završilo poslovnu 
godinu, i ne postoje bilo kakve indicije da  tako neće biti u narednom periodu.  Uzimajući u obzir 
te činjenice, prezentovani finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa konceptom nastavka 
poslovanja. 

  
Ključna revizorska pitanja 

 
Ključna revizorska pitanja su pitanja koja su po našem profesionalnom rasuđivanju, bila od 
najvećeg značaja u našoj reviziji, a za koja nismo modifikovali mišljenje ili skrenuli pažnju. Ova 

pitanja su razmatrana u kontekstu revizije finansijskih izveštaja  u celini i u formiranju našeg 
mišljenja o njima i mi nismo izneli izdvojeno mišljenje o ovim pitanjima. Kao ključno revizorsko 
pitanje izdvojili smo priznavanje prihoda gde su mogućnosti manipulacije, pronevere i namernih 

grešaka veće od uobičajenih.    
 

Kao odgovor na rizike, izvršili smo procenu doslednosti primene računovodstvenih politika Drušva 
vezano za priznavanje prihoda. Testirali smo postojanje i efikasnost sistema računovodstvenih 
kontrola uključujući i IT kontrole- Obavili smo primenljive analitičke procedure i suštinska ispitivanja, 
kao što su analize prihoda po mesecima, poređenje sa prethodnim godinama, korelaciju prihoda 
sa potraživanjima i PDV prijavama. Testirali smo uzorkovane stavke vezane za prihode, naloge za 

knjiženje, plaćanja, vreme evidentiranja i priznavanja, vezu sa povezanim kontima i pomoćnim 
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evidencijama. Nismo utvrdili nepravilnosti, niti identifikovali stavke koje nisu mogle da se potvrde 

adekvatnim revizorskim dokazima.           

 

Odgovornost  rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje  za finansijske izveštaje 

Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izveštaja u skladu sa 
računovodstvenim  propisima  važećim u Republici Srbiji i za one interne kontrole za koje odredi 
da su potrebne za pripremu finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno pogrešne iskaze, 
nastale usled prevare ili greške.  

Pri sastavljanju finansijskih izveštaja, rukovodstvo je odgovorno za procenu sposobnosti Društva 
da nastavi sa poslovanjem u skladu sa nečelom stalnosti, obelodanjujući po potrebi pitanja koja se 
odnose na stalnost poslovanja i primenu načela stalnosti poslovanja kao računovodstvene osnove, 
osim ako rukovodstvo namerava da likvidira Društvo ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu 
realnu mogućnost osim da to uradi.    

Lica ovlašćena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izveštavanja 

Društva. 

Odgovornost revizora za reviziju finansijkih izveštaja 

Naš cilj je  sticanje uveravanja u razumnoj meri o tome da finansijski izveštaji, uzeti u celini, ne 
sadrže materjalno značajne pogrešne izraze, nastale usled prevare ili greške, i izdavanje izveštaja 
revizora koji sadrži naše mišljenje, Uveravanje u razumnoj meri označava visok nivo uveravanja, 
ali ne predstavlja garanciju da će revizija sprovedena u skladu sa Međunarodnim standardima 
revizije uvek otkriti materijalno značajne pogrešne iskaze ako takvi postoje. Pogrešni izrazi mogu 
da nastanu usled prevare ili greške i smatraju se materijalno značajnim ako je razumno očekivati 
da će oni pojedinačno ili zbirno, uticati na ekonomske odluke korisnika donete na nivou finansijskih 
izveštaja. 

Kao deo revizije u skladu sa Međunarodnim standardima revizije, mi primenjujemo profesionalno 
prosuđivanje i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Isto tako mi: 

• Vršimo identifikaciju i procenu rizika od materijalno značajnih pogrešnih iskaza, nastalih 

usled prevare ili greške, osmišljavanje i obavljanje revizijskih postupaka koji su prikladni 
za te rizike i pribavljanje dovoljno adekvatnih revizijskih dokaza da obezbede osnovu za 

mišljenje revizora. Rizik da neće biti materijalno značajni pogrešni iskazi koji su rezultat 
prevare je veći nego za pogrešne iskaze nastale usled greške, jer prevara može da uključi 
udruživanje, falsifikovanje, namerne propuste, lažno predstavljanje ili zaobilaženje interne 
kontrole. 
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• Stičemo razumevanje o internim kontrolama koje su relevantne za reviziju radi 

osmišljavanja revizijskih postupaka koji su prikladni datim okolnostima, ali ne u cilju 
izražavanje mišljenja o efikasnosti internih kontrola. 

• Vršimo procenu primenjenih računovodstvenih politika i u kojoj meri su razumne 

računovodstvene procene i povezana obelodanjivanja koje je izvršilo rukovodstvo.  
• Donosimo zaključak o prikladnosti načela stalnosti kao računovodstvene osnove od strane 

rukovodstva i na osnovu prikupljenih revizijskih dokaza da li postoji materijalna neizvesnost 

u vezi sa događajima ili uslovima koji mogu da izazovu značajnu sumnju u pogledu 
sposobnosti entiteta da nastavi sa poslovanjem u skladu sa nečelom stalnosti. Ako 
zaključimo da postoji materijalna neizvesnost dužni smo da u svom izveštaju skrenemo 

pažnju na povezana obelodanjivanja u finansijskim izveštajima ili ako takva 
obelodanjivanja nisu adekvatna, da modifikujemo svoje mišljenje. Naši zaključci se 
zasnivaju na revizijskim dokazima prikupljenim do datuma izveštaja revizora. Međutim 
budući događaji ili uslovi mogu za posledicu da imaju da entitet prestane da postoji u 
skladu sa nečelom stalnosti. 

• Vršimo procenu ukupne prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih izveštaja, uključujući 
obelodanjivanja i da li su u svim finansijskim izveštajima prikazane osnovne transakcije i 

događaji na takav način da se postigne fer prezentacija.  
• Saopštavamo licima ovlašćenim za upravljanje, između ostalog, planirani obim i vreme 

revizije i značajne revizorske nalaze, uključujući sve značajne nedostatke interne kontrole 
koje smo identifikovali tokom revizije.  

• Takođe dostavljamo licima ovlašćenim za upravljanje izjavu da smo usklađeni sa 
relevantnim etičkim zahtevima u pogledu nezavisnosti i da ćemo ih obavestiti o svim 
odnosima i ostalim pitanjima za koje može razumno da se pretpostavi da utiču na našu 
nezavisnost i gde je to moguće o povezanim merama zaštite. 

• Od pitanja koja su saopštena licima ovlašćenim za upravljanje, mi određujemo koja pitanja 
su bila od najveće važnosti u reviziji finansijskih izveštaja za tekući period i stoga su ključna 
revizijska pitanja. Mi opisujemo ova pitanja u izveštaju revizora, osim ako zakon ili 
regulativa isključuje javno obelodanjivanje o tom pitanju ili kada, u izuzetno retkim 
okolnostima, utvrdimo da pitanje ne treba da bude uključeno u izveštaj revizora, zato što 
je razumno očekivati da negativne posledice budu veće nego koristi od takve komunikacije. 
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Izveštaj o drugim zakonskim I regulatornim zahtevima   

Izvršili smo pregled Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva. Rukovodstvo Društva je odgovorno 
za sastavljanje i prezentiranje Godišnjeg izveštaja o poslovanju u skladu sa zahtevima Zakona o 
računovodstvu  (Službeni glasnik Republike Srbije broj 62/2013) i Zakona o tržištu kapitala 
(Službeni glasnik Republike Srbije broj 21/2011, 112/2015 i 108/2016).  Naša je odgovornost 
da izrazimo mišljenje o usklađenosti Godišnjeg izveštaja o poslovanju  sa finansijskim izveštajima 
za poslovnu 2020. godinu. U vezi sa tim, naši postupci ispitivanja su ograničeni na procenjivanje  
usaglašenosti računovodstvenih informacija sadržanih u Godišnjem izveštaju o poslovanju sa 
godišnjim finansijskim izveštajima koji su bili predmet revizije. Shodno tome naši postupci nisu 
uključivali pregled ostalih informacija sadržanih u godišnjem izveštaju o poslovanju koje proističu 
iz informacija i evidencija koja nisu bile predmet revizije.  
 
Po našem mišljenju, računovodstvene informacije u Godišnjem izveštaju o poslovanju za 2020. 
godinu usaglašene su sa finanisjkim izveštajima za poslovnu 2020. godinu koji su bili predmet 
rewvizije.  
 

Beograd,28.04.2021. godine 

                                                                                Ovlašćeni revizor 

                                                                                 Gordan Ekmečić 
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БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2020. 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
221683 228265 233638

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 3.8. ;  7 218512 224866 230141

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011 7 8432 8432 8432

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 7 183154 188721 193887

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 7 753 1107 783

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014 7 26173 26606 27039

025 и део 029
5. Остале некретнине, постројења и

опрема
0015

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

припреми
0016

027 и део 029
7. Улагања на туђим некретнинама,

постројењима и опреми
0017

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

опрему
0018

03
III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021

+ 0022 + 0023)
0019

0 0 0

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

032 и део 039 2. Основно стадо 0021

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=669c470a-ba13-4104-b2b6-3c593c82ba0d&hash=5031F499FDE545E5314A92CA76B5EF9307211857
12932
13426
4991
241725
235685
228974
66
65
65
3452
3180
14439
384
345
313
31021
29073
34221
10696
10696
10696
12460
9817
11026
23156
20513
21722
60
2
399
330
298
63
330
298
63
58469
53476
71222
3966
11102
9902
11102
9902
0
27
27
0
0
11129
9902
0
4556
18521
148305
152861
152861
152861
152861
171382
180
298
298
478
298
478
478
87
105178
105265
105265
14247
14247
14247
205178
205178
205178
219425
219425
219425
172127
172307
153786
12932
13426
4991
241725
235685
228974
309
321
319
289
192
195
342
321
319
0
0
0
233638
228265
221683
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=669c470a-ba13-4104-b2b6-3c593c82ba0d&Naziv=Bilans%20stanja&hash=5031F499FDE545E5314A92CA76B5EF9307211857#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/
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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 3171 3399 3497

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 4.8.2. 250 250 250

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

7.2   7.8. 2921 3149 3247

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 7291 7420 8087

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

0049 + 0050)
0044

7.3. 3620 3318 3549

10
1. Материјал, резервни делови, алат и

ситан инвентар
0045

7.3. 44 44 44

11
2. Недовршена производња и недовршене

услуге
0046

12 3. Готови производи 0047

27039
26606
26173
783
1107
753
193887
188721
183154
8432
8432
8432
230141
224866
218512


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 7.3 3568 3262 3485

14 5. Стална средства намењена продаји 0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 7.3 8 12 20

20

II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

(0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 +

0057 + 0058)

0051 7.4. 2505 2726 2906

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 7.4. 2505 2726 2906

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 7.7. 333 542 692

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 7.7. 319 321 342

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

319 321 342

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

7.9. 195 192 289

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 7.11 319 321 309

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

0071 228974 235685 241725

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072 4991 13426 12932

250
250
250
3497
3399
3171
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

ПАСИВА

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

0401
153786 172307 172127

30

I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 +

0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 +

0410)

0402 219425 219425 219425

300 1. Акцијски капитал 0403 7.12. 205178 205178 205178

301
2. Удели друштава с ограниченом

одговорношћу
0404

302 3. Улози 0405

303 4. Државни капитал 0406

304 5. Друштвени капитал 0407

305 6. Задружни удели 0408

306 7. Емисиона премија 0409

309 8. Остали основни капитал 0410 7.12. 14247 14247 14247

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413

330

V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО

ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ

НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,

НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ

0414
7.14. 105265 105265 105178

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 87

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

7.16. 478 478 298

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 478 298 298

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 180

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 7.16. 171382 152861 152861

350 1. Губитак ранијих година 0422 7-16. 152861 152861 148305

351 2. Губитак текуће године 0423 7.16. 18521 4556

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)

0424
0 9902 11129

0
0
0
3247
3149
2921


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

40
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 +

0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)
0425

0 0 27

400
1. Резервисања за трошкове у гарантном

року
0426

401
2. Резервисања за трошкове обнављања

природних богатстава
0427

403
3. Резервисања за трошкове

реструктурирања
0428

404
4. Резервисања за накнаде и друге

бенефиције запослених
0429

405
5. Резервисања за трошкове судских

спорова
0430

27

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431

41

II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 +

0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 +

0440)

0432 0 9902 11102

410
1. Обавезе које се могу конвертовати у

капитал
0433

411
2. Обавезе према матичним и зависним

правним лицима
0434

412
3. Обавезе према осталим повезаним

правним лицима
0435

413

4. Обавезе по емитованим хартијама од

вредности у периоду дужем од годину

дана

0436

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437

415
6. Дугорочни кредити и зајмови у

иностранству
0438

416
7. Обавезе по основу финансијског

лизинга
0439

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440 9902 11102

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 3966

42 до 49 (осим 498)

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

0442 7.17. 71222 53476 58469

42

I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

(0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 +

0449)

0443 63 298 330

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

423
4. Краткорочни кредити и зајмови у

иностранству
0447

2906
2726
2505
20
12
8
3485
3262
3568
44
44
44
3549
3318
3620
8087
7420
7291


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

427

5. Обавезе по основу сталних средстава и

средстава обустављеног пословања

намењених продаји

0448

424, 425, 426 и 429
6. Остале краткорочне финансијске

обавезе
0449

63 298 330

430
II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И

КАУЦИЈЕ
0450

399 2 60

43 осим 430

III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 +

0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 +

0458)

0451 21722 20513 23156

431
1. Добављачи - матична и зависна правна

лица у земљи
0452

432
2. Добављачи - матична и зависна правна

лица у иностранству
0453

433
3. Добављачи - остала повезана правна

лица у земљи
0454

434
4. Добављачи - остала повезана правна

лица у иностранству
0455

435 5. Добављачи у земљи 0456 4.8.2 11026 9817 12460

436 6. Добављачи у иностранству 0457

439 7. Остале обавезе из пословања 0458 7.17 10696 10696 10696

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 7.17 34221 29073 31021

47
V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА

ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
0460

7.18. 313 345 384

48
VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,

ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ
0461

7.19. 14439 3180 3452

49 осим 498
VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА

РАЗГРАНИЧЕЊА
0462

7.20        7.5 65 65 66

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

0463

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 +
0441 + 0401 - 0463) ≥ 0

0464
228974 235685 241725

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465 4991 13426 12932

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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

342
321
319
692
542
333
2906
2726
2505


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07208391 Шифра делатности 4729 ПИБ 100567572

Назив TRGOVINSKO PROIZVODNO PREDUZEĆE CENTROISTOK AD, BOR

Седиште Бор , Зелени булевар 23

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. 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

37136 38523

60
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

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

1002
14520 15736

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 14520 15736

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

5875 6140

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

5875 6140

615
6. Приходи од продаје готових производа и услуга

на иностраном тржишту
1015

64
III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА,

ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.
1016

762 441

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 15979 16206

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=669c470a-ba13-4104-b2b6-3c593c82ba0d&hash=5031F499FDE545E5314A92CA76B5EF9307211857
18521
180
3966
14555
180
14555
180
478
571
2730
666
183
3572
215
3592
0
0
215
3592
32
20
32
20
32
20
1889
11078
2431
2767
15736
14520
38523
37136
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=669c470a-ba13-4104-b2b6-3c593c82ba0d&Naziv=Bilans%20uspeha&hash=5031F499FDE545E5314A92CA76B5EF9307211857#
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

48214 40412

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 12775 13492

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020

630

III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА

НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И

НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1021

631

IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА

НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И

НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1022

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 1995 760

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 3966 3726

52
VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И

ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ
1025

16078 10820

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 4382 2976

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 6251 6207

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 2767 2431

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

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 1031 11078 1889

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

1032
20 32

66, осим 662, 663 и 664

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА

И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035

+ 1036 + 1037)

1033 20 32

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 20 32

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

663 и 664

III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ

ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ

ЛИЦИМА)

1039

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

1040
3592 215

56, осим 562, 563 и 564

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА

ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 +

1045)

1041
0 0

560
1. Финансијски расходи из односа са матичним и

зависним правним лицима
1042

6140
5875
15736
14520


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

561
2. Финансијски расходи из односа са осталим

повезаним правним лицима
1043

565
3. Расходи од учешћа у губитку придружених

правних лица и заједничких подухвата
1044

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 3592 215

563 и 564

III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ

ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ

ЛИЦИМА)

1047

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 -
1040)

1048

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 -
1032)

1049
3572 183

683 и 685

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

1050

583 и 585

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

1051

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 666 2730

57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 571 478

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

1054 180

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

1055 14555

69-59

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

1056

59-69

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

1057

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

1058
180

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

1059
14555

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061 3966

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062

723
Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА

1063

13492
12775
40412
48214
16206
15979
441
762
6140
5875


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

С. НЕТО ДОБИТАК

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

180

Т. НЕТО ГУБИТАК

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

18521

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ

УЛАГАЧИМА
1066

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ

ВЛАСНИКУ
1067

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ

УЛАГАЧИМА
1068

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ

ВЛАСНИКУ
1069

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 1070

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1071

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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

6207
6251
2976
4382
10820
16078
3726
3966
760
1995


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07208391 Шифра делатности 4729 ПИБ 100567572

Назив TRGOVINSKO PROIZVODNO PREDUZEĆE CENTROISTOK AD, BOR

Седиште Бор , Зелени булевар 23

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. 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 180

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) 2002 6.20 18521

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК

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

330

1. Промене ревалоризације нематеријалне

имовине, некретнина, постројења и опреме

а) повећање ревалоризационих резерви 2003

б) смањење ревалоризационих резерви 2004

331

2. Актуарски добици или губици по основу планова

дефинисаних примања

а) добици 2005

б) губици 2006

332

3. Добици или губици по основу улагања у

власничке инструменте капитала

а) добици 2007

б) губици 2008

333

4. Добици или губици по основу удела у осталом

свеобухватном добитку или губитку придружених

друштава

а) добици 2009

б) губици 2010

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

334

1. Добици или губици по основу прерачуна

финансијских извештаја иностраног пословања

а) добици 2011

б) губици 2012

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=669c470a-ba13-4104-b2b6-3c593c82ba0d&hash=5031F499FDE545E5314A92CA76B5EF9307211857
0
0
18521
180
18521
180
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=669c470a-ba13-4104-b2b6-3c593c82ba0d&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20ostalom%20rezultatu&hash=5031F499FDE545E5314A92CA76B5EF9307211857#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj

Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

335

2. Добици или губици од инструмената заштите

нето улагања у инострано пословање

а) добици 2013

б) губици 2014

336

3. Добици или губици по основу инструмената

заштите ризика (хеџинга) новчаног тока

а) добици 2015

б) губици 2016

337

4. Добици или губици по основу хартија од

вредности расположивих за продају

а) добици 2017

б) губици 2018

I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003

+ 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 +

2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 +

2014 + 2016 + 2018) ≥ 0

2019

II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004

+ 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 +

2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 +

2013 + 2015 + 2017) ≥ 0

2020

III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК

ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА
2021

IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019

- 2020 - 2021) ≥ 0
2022

V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 -

2019 + 2021) ≥ 0
2023

В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ
ПЕРИОДА

I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 -

2002 + 2022 - 2023) ≥ 0
2024

180

II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 -

2001 + 2023 - 2022) ≥ 0
2025 6.20

18521

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

2026 0 0

1. Приписан већинским власницима капитала 2027

2. Приписан власницима који немају контролу 2028

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07208391 Шифра делатности 4729 ПИБ 100567572

Назив TRGOVINSKO PROIZVODNO PREDUZEĆE CENTROISTOK AD, BOR

Седиште Бор , Зелени булевар 23

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

- у хиљадама динара -

Позиција АОП

Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

3001 53703 49051
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)

1. Продаја и примљени аванси 3002 52702 47491

2. Примљене камате из пословних активности 3003

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 1001 1560

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 53700 49148

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 27791 30288

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 16115 11664

3. Плаћене камате 3008 1139

4. Порез на добитак 3009

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 9794 6057

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 3

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012 97

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 0 0

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

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

биолошких средстава
3021

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022

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

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

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=669c470a-ba13-4104-b2b6-3c593c82ba0d&hash=5031F499FDE545E5314A92CA76B5EF9307211857
192
195
289
192
97
3
49148
53700
49051
53703
0
0
0
0
1139
11664
16115
30288
27791
49148
53700
1560
1001
47491
52702
49051
53703
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=669c470a-ba13-4104-b2b6-3c593c82ba0d&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20tokovima%20gotovine&hash=5031F499FDE545E5314A92CA76B5EF9307211857#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Позиција АОП

Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

3025 0 0
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)

1. Увећање основног капитала 3026

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027

3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028

4. Остале дугорочне обавезе 3029

5. Остале краткорочне обавезе 3030

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

1. Откуп сопствених акција и удела 3032

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034

4. Остале обавезе (одливи) 3035

5. Финансијски лизинг 3036

6. Исплаћене дивиденде 3037

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

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

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040 53703 49051

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041 53700 49148

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) 3042 3

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) 3043 97

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 192 289

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ

3045

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ

3046

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)

3047
195 192

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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

0
0
0
0
97
3
6057
9794


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07208391 Шифра делатности 4729 ПИБ 100567572

Назив TRGOVINSKO PROIZVODNO PREDUZEĆE CENTROISTOK AD, BOR

Седиште Бор , Зелени булевар 23

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. 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 219425 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

219425
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

219425
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

219425
4032 4050

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=669c470a-ba13-4104-b2b6-3c593c82ba0d&hash=5031F499FDE545E5314A92CA76B5EF9307211857
157752
14555
172307
172307
172127
172127
105265
105265
105265
105265
219425
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=669c470a-ba13-4104-b2b6-3c593c82ba0d&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20promenama%20na%20kapitalu&hash=5031F499FDE545E5314A92CA76B5EF9307211857#
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

219425
4036 4054

 

219425


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 152861 4073 4091

б) потражни салдо рачуна 4056 4074 4092 298

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

152861
4077 4095

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

≥ 0
4060 4078 4096

298

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 4079 4097 298

б) промет на потражној страни рачуна 4062 4080 4098 478

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 

(3а + 4а - 4б) ≥ 0
4063

152861
4081 4099

б) потражни салдо рачуна 

(3б - 4а + 4б) ≥ 0
4064 4082 4100

478

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

152861
4085 4103

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

≥ 0
4068 4086 4104

478

219425


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 14555 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

167416
4089 4107

б) потражни салдо рачуна 

(7б - 8а + 8б) ≥ 0
4072 4090 4108

478

 

219425


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 105265 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

105265
4132 4150

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4115 4133 4151

б) промет на потражној страни рачуна 4116 4134 4152

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 

(3а + 4а - 4б) ≥ 0
4117 4135 4153

б) потражни салдо рачуна 

(3б - 4а + 4б) ≥ 0
4118

105265
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

105265
4140 4158

152861
219425


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

105265
4144 4162

 

298


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

478
152861
478
298
298
152861


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 172127 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 172127 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 172307 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 172307 4250

б) кориговани потражни салдо рачуна

(5б - 6а + 6б) ≥ 0
4230

478
167416
14555
478
152861


Ре
дни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3

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

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

кол 3 до кол 15)] ≥ 0АОП

337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4231

4242 14555 4251

б) промет на потражној страни рачуна 4232

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 

(7а + 8а - 8б) ≥ 0
4233

4243 157752 4252

б) потражни салдо рачуна 

(7б - 8а + 8б) ≥ 0
4234

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)
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Napomene uz finansijske izveštaje TPP CENTROISTOK AD BOR 
 
 

 

Opšti podaci o Društvu 
 
 
 

Pun naziv društva TPP CENTROISTOK AD BOR 

Sedište ZELENI BULEVAR 21, BOR 

Matični broj 07208391 

Šifra i naziv delatnosti 4729 

PIB 100567572 

Broj zaposlenih:                                   15 

Veličina društva: malo 

Odgovorno lice: Izvršni direktor Snežana Stolić 

Datum donošenja 
osnivačkog akta:                            

25.05.2012.god. 

Datum donošenja statuta 
u skladu sa zakonom:                  

13.11.2018.god. 

Poslednja registracija 
kod Agencije zaprivredne 
registre:             

22.03.2021.god. 

Revizija za 2020. godinu:               Kreston MDM Revizija doo Beograd 

 
 
 
 
 

OSNIVANJE I DELATNOST 
 
TPP„CENTROISTOK“ je akcionarsko društvo , (u daljem tekstu: Društvo) registrovano je kod Agencije za 
privredne registre, Registar privrednih društava broj: BD87897/2012 od 25.05.2012. 
 
            ISTORIJAT DRUŠTVA 
 
Trgovinsko proizvodno preduzeće «Centroistok» Bor, Zeleni bulevar br.23, osnovano je 1954. godine pod 
nazivom TP «Kolektiv» Bor. 1970. godine pripojeno je Trgovinskom preduzeću «Centroprom» Beograd. 1991. 
godine na osnovu obaveznog  
uskladjivanja sa izmenama Zakona o preduzećima došlo je do prestanka postojanja složenog preduzeća 
«Centroprom» Beograd A.D. Preduzeće je upisano u sudski registar u Privrednom sudu u Zaječaru po Rešenju 



Napomene uz finansijske izveštaje TPP CENTROISTOK AD BOR 
 
Fi. 202/02 od 11.04.2002. godine sa nazivom TPP «Centroistok» D.O.O. Bor, matični broj 07208391, šifra 
delatnosti 52270. 
Od 1994. godine preduzeće je deoničarsko društvo sa vlasništvom 75,60% deoničari, 24,40% Opština Bor. 
 
Preduzeće je privatizovano 01.08.2003. godine, a 19.08.2003. godine je upisano u sudski registar, po rešenju 
Fi. 425/03. Preduzeće je upisano u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre dana 
07.04.2005. godine pod brojem 8372/2005, a dana  
 
 
27.03.2006. godine izvršena je ispravka pomenutog rešenja Agencije za privredne registre u pogledu tehničke 
greške. 
 
U skladu sa Zakonom o registraciji privrednih subjekata, a po osnovu zahteva Društva za registraciju promena 
podataka privrednog subjekta u Registar privrednih subjekata, izdato je Rešenje od strane Agencije za 
privredne registre br. BD 206145/2006 dana 04.12.2006. godine. Promene se odnose na valutno iskazivanje 
registrovanog kapitala. 
 
Dana 29.04.2008. godine a na osnovu odluke Akcijskog fonda Republike Srbije od dana 28.03.2008. godine, 
doneto je Rešenje od strane Agencije za privredne registre Republike Srbije o imenovanju Milana 
Milovanovića iz Bora za privremenog zastupnika kapitala Centroistoka koju funkciju će imenovani obavljati 
od 31.03.2008. godine pa do prodaje kapitala. Odlukom Akcijskog fonda RS 53,14%  kapitala Centroistoka je 
prenet Akcijskom fondu Republike Srbije a ugovor o prodaji društvenog kapitala sa predhodnim većinskim 
vlasnikom je raskinut. Nakon ukidanja ovog fonda počev od 28.07.2010. godine većinski vlasnik preduzeća je 
Agencija za privatizaciju Republike Srbije koje je takodje imenovala Milana Milovanovića za svog 
privremenog zastupnika kapitala, s tim što je on od 24.06.2011. godine imenovani razrešen ove dužnosti a za 
privremenog zastupnika kapitala je imenovan Radiša Milošević. 
 
Zaključkom Vlade Republike Srbije od 23. januara 2018. godine data je saglasnost da se 49,41563% akcija 
Centroistoka, čija ukupna nominalna vrednost iznosi 101.390.000,00 dinara, prenesu na Opštinu Bor, bez 
naknade. Istovremeno je usvojen i tekst nacrta ugovora o prenosu ovih akcija i ovlašćen je Milun Trivunac, 
državni sekretar u Ministarstvu privrede da u ime Registra akcija i udela potpiše ugovor o prenosu predmetnih 
akcija. Na osnovu ovog zaključka kasnije je i potpisan ugovor o prenosu akcija tako da je Opština je upisana na 
71.80643 % od ukupnog procenta akcija, Akcijskom fondu pripada 8.19142 % a manjinskim akcionarima 
pripada 20.00215 %. 
Zaključkom Ministarstva privrede od 03. oktobra 2018. godine obustavljen je postupak privatizacije 
Centroistoka u skladu sa napred navedenim i članom 87. stav 1. Zakona o privatizaciji.  
 
 
U svom sastavu preduzeće ima: 

• službu opštih i pravnih poslova 
• službu ekonomskih poslova 
• maloprodaju 
• velikoprodaju 
• Zelenu pijacu 

 
 
 
Društvo je saglasno kriterijumima iz Zakona o računovodstvu razvrstano u malo pravno lice.  
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Prosečan broj zaposlenih u 2020. godini bio je 15  (u 2019. godini - 15). 
 
 
Tabelarni prikaz prosečne strukture zaposlenih u 2020. godini 
 

Stepen stručnosti/ 
staž-godine 

Do 10 10 - 20 20 - 30 preko 30 Svega 

DR i MR      
VSS – VII/1 1    1 
VŠS – VI/1 1  1  2 
VKV - V      
SSS - IV 2 4 1 1 8 
KV - III    2 2 
PKV - II      
NKV - I    2 2 
Ukupno: 4 4 2 5 15 

 
 
 
 
 
         ORGANI UPRAVLJANJA DRUŠTVOM  
 

Prema Statutu TPP "Centroistok" AD Bor organi upravljanja društvom su: 
 

1. Skupština društva 
2. Odbor direktora 
3. Izvršni direktor 

 
 
 
 
            UPRAVA 
 

1. Izvršni direktor – Snežana Stolić, phd ecc. 
 
      
      Odbor direktora 
 

1. Saška Milošević – predsednik 
2. Bobana Gramić – član  
3. Snežana Stolić – član 
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1. OSNOV ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 
 
1.1. Osnove za sastavlјanje i prezentaciju finansijskih izveštaja 
 
Rešenjem o utvrđivanju prevoda Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI) ("Sl. glasnik RS", 
br. 123/2020 i 125/2020 dalje u tekstu Rešenje) objavljen je prevod svih Međunarodnih standarda finansijskog 
izveštavanja uključujući i Međunarodni standard finansijskog izveštavanja - MSFI 16 Lizing ("Sl. glasnik RS", 
br. 123/2020) za koji je definisana dobrovoljna primena uz odgovarajuća obelodanjivanja. 
 
U skladu sa Rešenjem, osnovni tekstovi Međunarodnih računovodstvenih standarda, odnosno Međunarodnih 
standarda finansijskog izveštavanja (dalje: MRS/MSFI) primenjuju se počev od finansijskih izveštaja koji se 
sastavljaju na dan 31. decembra 2021. godine, dok je ranija primena na finansijske izveštaje koji se sastavljaju 
na dan 31. decembra 2020. godine moguća uz obelodanjivanje odgovarajućih informacija u Napomenama uz 
finansijske izveštaje. 
 
Prethodno Rešenje o utvrđivanju prevoda Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI) ("Sl. 
glasnik RS", br. 92/2019 ) Ministra finansija broj 401-00-4980/2019-16 od 21. novembra 2019. godine 
stavljeno je van snage, osim u slučaju primene tog rešenja prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja na dan 
31. decembra 2020. godine. 
 
Rešenjem je objavljen prevod novog MSFI 16 - Lizing i IFRIC 23 - Neizvesnost u vezi sa tretmanom poreza 
na dobitak, dok je za ostale standarde ponovljen prevod iz prethodnog rešenja koje se stavlja van snage osim u 
slučaju njegove primene prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja na dan 31. decembra 2020. godine, uz 
obaveznu primenu svih standarda počev od finansijskih izveštaja na dan 31. decembra 2021. godine. 
 
 
Shodno navedenom, a imajući u vidu potencijalno materijalne efekte koje odstupanja računovodstvenih propisa 
Republike Srbije od MSFI i MRS mogu imati na realnost i objektivnost finansijskih izveštaja Društva, 
priloženi finansijski izveštaji se ne mogu u potpunosti smatrati finansijskim izveštajima sastavlјenim u 
saglasnosti sa MSFI i MRS. 
 
Finansijski izveštaji su sastavlјeni u skladu sa načelom istorijskog troška, osim ako je drugačije navedeno u 
računovodstvenim politikama koje su date u dalјem tekstu. 
 
U skladu sa Zakonom, finansijski izveštaji Društva su iskazani u hilјadama dinara. Dinar predstavlјa zvaničnu 
izveštajnu valutu u Republici Srbiji.  
 
Kontni okvir i sadržina računa u Kontnom okviru propisana je Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini računa 
u kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Sl. glasnik RS", br. 89/2020- u dalјem tekstu: 
Pravilnik o kontnom okviru). 
 
Prema Zakonu o računovodstvu, finansijski izveštaji obuhvataju: bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o 
ostalom rezultatu, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu i napomene uz finansijske 
izveštaje. 
 
Društvo je u sastavljanju ovih finansijskih izveštaja primenilo računovodstvene politike, koje su zasnovane na 
važećim računovodstvenim i poreskim propisima Republike Srbije. 
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1.2. Uporedni podaci 
 
Uporedne podatke predstavljaju finansijski izveštaji Društva na dan i za godinu koja se završava na dan 
31.12.2019. godine, koji su bili predmet nezavisne revizije. 
 
 
1.3. Nastavak poslovanja 
 
Finansijski izveštaji Društva za godinu završenu na dan 31.12.2020. godine su sastavljeni po načelu stalnosti 
poslovanja.  
 
 
2. RAČUNOVODSTVENA NAČELA 
 
Pri sastavljanju finansijskih izveštaja Društva uvažena su sledeća načela: 

 Načelo stalnosti, 
 Načelo doslednosti, 
 Načelo opreznosti, 
 Načelo suštine iznad forme, 
 Načelo uzročnosti prihoda i rashoda i 
 Načelo pojedinačnog procenjivanja. 

 
Uvažavanjem načela stalnosti, finansijski izveštaji se sastavljaju pod pretpostavkom da imovinski, finansijski i 
prinosni položaj Društva, kao i ekonomska politika zemlje i ekonomske prilike u okruženju, omogućavaju 
poslovanje u neograničeno dugom roku („Going Concern“ princip). 
 
Načelo doslednosti podrazumeva da se način procenjivanja stanja i promena na imovini, obavezama, kapitalu, 
prihodima, rashodima i rezultatu poslovanja, to jest da se način procenjivanja bilansnih pozicija Društva, ne 
menja u dužem vremenskom razdoblju. Ako, na primer, zbog usaglašavanja sa zakonskom regulativom, do 
promene ipak dođe, obrazlaže se razlog promene, a efekat promene se iskazuje shodno zahtevima iz 
profesionalne regulative vezanim za promenu načina procenjivanja. 
 
Načelo opreznosti podrazumeva uključivanje određenog nivoa opreza pri sastavljanju finansijskih izveštaja 
Društva, koje treba da rezultira da imovina i prihodi nisu precenjeni, a da obaveze i troškovi nisu potcenjeni. 
Međutim, uvažavanje načela opreznosti ne treba razumeti na način svesnog, nerealnog umanjenja prihoda i 
kapitala Društva; to jest svesnog, nerealnog uvećanja rashoda i obaveza Društva. Naime, u Okviru je 
potencirano da uvažavanje načela opreznosti ne sme da ima za posledicu značajno stvaranje skrivenih rezervi, 
namerno umanjenje imovine ili prihoda, ili namerno preuveličavanje obaveza ili troškova, jer u tom slučaju 
finansijski izveštaji ne bi bili neutralni i, stoga, ne bi bili pouzdani. 
 
Načelo suština iznad forme podrazumeva da pri evidentiranju transakcija Društva, a time, posledično, i pri 
sastavljanju finansijskih izveštaja, računovodstveno obuhvatanje treba da se vrši u skladu sa suštinom 
transakcija i njihovom ekonomskom realnošću, a ne samo na osnovu njihovog pravnog oblika. 
 
Uvažavanjem načela uzročnosti prihoda i rashoda, priznavanje efekata transakcija i drugih događaja u 
Društvu nije vezano za momenat kada se gotovina ili gotovinski ekvivalenti, po osnovu tih transakcija i 
događaja, prime ili isplate, već se vezuju za momenat kada se dogode. Takvim pristupom omogućeno je da se 
korisnici finansijskih izveštaja ne informišu samo o prošlim transakcijama Društva koje su prouzrokovale 
isplatu i primanja gotovine, već i obavezama Društva da isplati gotovinu u budućnosti, kao i o resursima koji 
predstavljaju gotovinu koju će Društvo primiti u budućnosti. Drugim rečima, uvažavanjem načela uzročnosti 
prihoda i rashoda obezbeđuje se informisanje o prošlim transakcijama i drugim događajima na način koji je 
najupotrebljiviji za korisnike pri donošenju ekonomskih odluka. 
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Načelo pojedinačnog procenjivanja podrazumeva da eventualna grupna procenjivanja različitih bilansnih 
pozicija Društva (na primer, imovine ili obaveza), radi racionalizacije, proističu iz njihovog pojedinačnog 
procenjivanja. 
 
 
3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA 
 
3.1. Korišćenje procenjivanja 
 
Sastavljanje i prikazivanje finansijskih izveštaja u skladu sa MRS i MSFI i računovodstvenim propisima 
važećim u Republici Srbiji zahteva od rukovodstva Društva korišćenje najboljih mogućih procena i razumnih 
pretpostavki, koje imaju efekte na iznose iskazane u finansijskim izveštajima i napomenama uz finansijske 
izveštaje.  
 
 
3.2. Poslovni prihodi 
Utvrđivanje, merenje i obelodanjivanje prihoda vrši se u skladu sa MSFI 15 Prihod od ugovora sa kupcima. 
Ugovor je sporazum između dve ili više strana kojim se stvaraju ostvariva prava i obaveze definisana u skladu 
sa zakonom. Ugovori mogu biti pismeni, usmeni ili u skladu sa drugim uobičajenim poslovnim praksama. Neki 
ugovori sa kupcima ne moraju da imaju fiksno trajanje i može da ih raskine ili modifikuje bilo koja strana u 
bilo kom trenutku. Ostali ugovori mogu da se automatski obnavljaju periodično ako je tako navedeno u 
ugovoru. Društvo primenjuje ovaj standard za vreme trajanja ugovora (odnosno ugovornog perioda) u kom 
ugovorne strane imaju postojeća ostvariva prava i obaveze. 
Osnovno načelo MSFI 15 je da subjekt treba da prizna prihod koji predstavlja prenos ugovorom obećanih 
dobara ili usluga kupcima u iznosu koji odražava naknadu na koju subjekt očekuje da stekne pravo u zamenu 
za preneta dobra i usluge. 
 
U skladu sa MSFI 15 priznavanje prihoda vrši se u pet koraka: 

1) Identifikacija ugovora sa kupcima; 
2) Identifikacija ugovorne obaveze (obaveze činjenja) tj. da li je to isporuka dobra ili usluge; 
3) Utvrđivanje cene transakcije; 
4) Alokacija cene transakcije na ugovorne obaveze; 
5) Priznavanje prihoda kada se ispune ugovorne obaveze. 

Društvo računovodstveno obuhvata ugovor sa kupcem koji je u delokrugu ovog standarda samo ako su 
ispunjeni sledeći kriterijumi:  

• ugovorne strane su odobrile ugovor (pismeno, usmeno ili u skladu sa drugim uobičajenim poslovnim 
praksama) i obavezale su se da ispune svoje obaveze;  

• entitet može da identifikuje prava svih strana u vezi sa dobrima ili uslugama koje se prenose; 
• entitet može da identifikuje uslove plaćanja za dobra ili usluge koje se prenose; 
• sadržina ugovora je komercijalna (to jest, očekuje se da će rizik, vreme ili iznos budućih tokova 

gotovine entiteta da se promene kao rezultat ugovora):  
• postoji značajna verovatnoća da će entitet dobiti naknadu na koju će imati pravo u zamenu za dobra ili 

usluge koji će biti isporučeni kupcu.  
 

Prilikom vršenja procene da li je verovatno da će naplata nekog iznosa naknade biti izvršena, entitet treba da 
razmatra samo sposobnost i nameru kupca da plati taj iznos naknade do isteka roka dospeća.  
Iznos naknade na koji će entitet imati pravo može biti manji od cene navedene u ugovoru ako je naknada 
promenljiva zato što entitet može da ponudi kupcu popust na cenu. 

Proizvodi ili usluge koje dolaze u paketu koji se razlikuju moraju biti posebno priznati, i bilo koji popust ili 
rabat na ugovorenu cenu uglavnom se mora raspodeliti na pojedinačne elemente. 
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Prihodi se mogu priznati ranije ukoliko krajnja ekonomska vrednost varira zbog bilo kojeg razloga (kao što su 
podsticaji, rabati, provizije, honorari itd) - u tom slučaju priznaju se minimalni iznosi, ukoliko ne postoji 
materijalno značajan rizik od njihovog ukidanja. 
Troškovi obezbeđenja ugovora se kapitalizuju i amortizuju u periodu u kojem se troše koristi od ugovora. 
Model koji se primenjuje za svaki ugovor bilo da je pisani, usmeni ili podrazumevan je: 

• Ugovor ima komercijalnu suštinu; 
• Ugovorne strane su saglasne sa uslovima i obavezuju se da ih ispune; 
• Uslovi plaćanja se mogu utvrditi, a naplata je verovatna; 
• Ugovori mogu da se kombinuju ukoliko su zadovoljeni određeni kriterijumi; 
• Izmene se tretiraju kao poseban ugovor ili kao deo originalnog ugovora, u zavisnosti od toga šta se 

menja. 
Troškovi nastanka i troškovi ispunjenja ugovora se kapitalizuju. 
Troškovi nastanka ugovora se kapitalizuju ukoliko se ispune sledeći uslovi: 

• Troškovi ne bi drugačije nastali u normalnom toku poslovanja, tj. to su inkrementalni troškovi 
nastanka ugovora ili portfolia ugovora i 

• Društvo očekuje da nadoknadi troškove. 
Troškovi ispunjenja ugovora se kapitalizuju ukoliko se ispune sledeći uslovi: 

• Troškovi nisu u delokrugu drugog Standarda, 
• Odnose se direktno na ugovor, 
• Troškovi stvaraju ili unapređuju resurse i 
• Društvo očekuje da nadoknadi troškove. 

MSFI 15 se primenjuje na ugovore sa kupcima u cilju prodaje dobara ili usluga. Ne primenjuje se na specifične 
ugovore koji su pod delokrugom drugih MSFI, npr. ugovori o finansijskom zajmu, ugovori iz poslova 
osiguranja, aranžmani finansiranja, finansijski instrumenti, bankovne garancije i nemonetarna razmena između 
subjekata istovrsne delatnosti u cilju poboljšanja prodaje kupcima. 
Datum inicijalne primene je početak izveštajnog perioda u kome se prvi put primenjuje MSFI 15. Prva primena 
MSFI 15 se može uraditi na jedan od dva sledeća načina: 

- primenom na svaki prezentovani period u finansijskim izveštajima u skladu sa MRS 8, puni 
retrospektivni metod; ili 

- primenom samo na tekući period sa kumuliranim efektima promena koje se evidentiraju na datum 
inicijalne primene (uporedni podaci se ne koriguju). 

 

 
3.3. Poslovni rashodi 
 
Ukupne poslovne rashode čine: nabavna vrednost prodate robe; smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i 
gotovih proizvoda i nedovršenih usluga; troškovi materijala; troškovi goriva i energije; troškovi zarada, 
naknada zarada i ostali lični rashodi; troškovi proizvodnih usluga; troškovi amortizacije; troškovi dugoročnih 
rezervisanja; nematerijalni troškovi, umanjeni za prihode od aktiviranja učinaka i robe i povećanje vrednosti 
zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga. 
 
Osnovni elementi i načela priznavanja rashoda su: 
/a/ rashodi se priznaju, odnosno evidentiraju i iskazuju kada smanjenje budućih ekonomskih koristi koje je 
povezano sa smanjenjem sredstava ili povećanjem obaveza može pouzdano da se izmeri; 
/b/ rashodi se priznaju na osnovu neposredne povezanosti rashoda sa prihodima (načelo uzročnosti); 
/c/ kada se očekuje da će ekonomske koristi priticati tokom nekoliko obračunskih perioda, a povezanost sa 
prihodom može da se ustanovi u širem smislu ili posredno, rashodi se priznaju putem postupka sistemske i 
razumne alokacije; 
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/d/ rashodi se priznaju kada izdatak ne donosi nikakve ekonomske koristi ili kada i do iznosa do kojeg buduće 
ekonomske koristi ne ispunjavaju uslove ili su prestale da ispunjavaju uslove za priznavanje u bilansu stanja 
kao sredstvo; 
/e/ rashodi se priznaju i u onim slučajevima kada nastane obaveza bez istovremenog priznavanja sredstva.  
 
Nabavna vrednost prodate robe na veliko utvrđuje se u visini prodajne vrednosti robe na veliko, umanjene za 
iznos utvrđene razlike u ceni i ukalkulisanog PDV sadržanih u vrednosti prodate robe na veliko.  
 
Nabavna vrednost prodate robe na malo utvrđuje se u visini prihoda od prodate robe, umanjenih za iznos 
utvrđene razlike u ceni, kao i za iznos ukalkulisanog PDV, sadržanih u vrednosti prodate robe na malo. 
 
3.4. Troškovi pozajmljivanja 
 
Troškovi pozajmljivanja koji su direktno pripisivi sticanju, izgradnji ili proizvodnji sredstva koje se kvalifikuje 
čine deo nabavne vrednosti/cene koštanja tog sredstva. Drugi troškovi pozajmljivanja se priznaju kao rashod. 
 
3.5. Finansijski prihodi i rashodi 
 
Finansijski prihodi i rashodi obuhvataju: prihode i rashode iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim 
povezanim pravnim licima ; prihode i rashode od kamata – od trećih lica (nezavisno od toga da li su dospeli i 
da li se plaćaju ili pripisuju iznosu potraživanja ili obaveze na dan bilansiranja); prihode i rashode od kursnih 
razlika i efekata valutne klauzule – prema trećim licima; i ostale finansijske prihode i rashode.  
 
Prihodi od dividendi priznaju se kao prihod u godini kada se iste odobre za isplatu. 
 
3.6. Dobici i gubici 
 
Dobici predstavljaju povećanje ekonomske koristi, a obuhvataju prihode koji se javljaju u slučaju prodaje 
stalne imovine po vrednosti većoj od njihove knjigovodstvene vrednosti, zatim nerealizovane dobitke po 
osnovu prodaje tržišnih hartija od vrednosti (u slučaju kada se vrednovanje hartija od vrednosti vrši po 
njihovim tržišnim vrednostima), kao i dobitke koji nastaju pri povećanju knjigovodstvene vrednosti stalne 
imovine usled prestanka delovanja uslova za smanjenje njihove vrednosti. 
 
Gubici nastaju po osnovu prodaje imovine po cenama nižim od njene knjigovodstvene vrednosti, zatim po 
osnovu rashodovanja neotpisanih osnovnih sredstava, po osnovu šteta koje se mogu u celini ili delimično 
nadoknaditi od osiguravajućih društava,  po osnovu primene principa impariteta (umanjenje vrednosti 
imovine). 
 
. 
3.7. Nematerijalna ulaganja 
 
Nematerijalno ulaganje je odredivo nemonetarno sredstvo bez fizičkog sadržaja: 
- koje služi za proizvodnju ili isporuku robe ili usluga, za iznajmljivanje drugim licima ili se koristi u 
administrativne svrhe; 
- koje društvo kontroliše kao rezultat prošlih događaja i 
- od kojeg se očekuje priliv budućih ekonomskih koristi. 
 
Nematerijalna ulaganja čine: ulaganja u razvoj; koncesije, patenti, licence i slična prava; ostala nematerijalna 
ulaganja; nematerijalna ulaganja u pripremi i avansi za nematerijalna ulaganja. 
 
Nabavka nematerijalnih ulaganja u toku godine evidentira se po nabavnoj vrednosti. Nabavnu vrednost čini 
fakturna vrednost uvećana za sve zavisne troškove nabavke i sve troškove dovođenja u stanje funkcionalne 
pripravnosti. Cenu koštanja nematerijalnih ulaganja proizvedenih u sopstvenoj režiji čine direktni troškovi i 
pripadajući indirektni troškovi, koji se odnose na to ulaganje. 
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Troškovi pozajmljivanja nastali do momenta stavljanja nematerijalne imovine u upotrebu, kapitalizuju se, 
odnosno uključuju se u nabavnu vrednost. 
 
Nakon što se prizna kao sredstvo, nematerijalno ulaganje se iskazuje po nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja 
umanjenoj za ukupan iznos obračunate amortizacije i ukupan iznos gubitaka zbog obezvređenja 
 
Na dan svakog bilansa stanja Društvo procenjuje da li postoji neka indicija o tome da je sredstvo možda 
obezvređeno. Ukoliko takva indicija postoji, Društvo procenjuje iznos sredstva koji može da se povrati. Ako je 
nadoknadiva vrednost sredstva manja od njegove knjigovodstvene vrednosti knjigovodstvena vrednost se svodi 
na nadoknadivu vrednost i istovremeno se smanjuju prethodno formirane revalorizacione rezerve po osnovu 
tog sredstva. Ako nisu formirane revalorizacione rezerve po osnovu sredstva čija je vrednost umanjena ili su 
iskorišćene za druge svrhe, za iznos gubitka od umanjenja vrednosti priznaje se rashod perioda. 
 
Ako na dan bilansa stanja postoje nagoveštaji da prethodno priznat gubitak od umanjenja vrednosti ne postoji 
ili je umanjen, vrši se procena nadoknadive vrednosti tog sredstva. Gubitak zbog umanjenja vrednosti priznat u 
prethodnim godinama priznaje se kao prihod, u slučaju da je primenjen osnovni postupak vrednovanja 
nematerijalnih ulaganja, odnosno kao povećanje revalorizacione rezerve ukoliko je primenjen alternativni 
postupak vrednovanja nematerijalnih ulaganja, a knjigovodstvena vrednost ove imovine se povećava do 
nadoknadive vrednosti. 
 
Naknadni izdatak koji se odnosi na već priznata nematerijalna ulaganja, pripisuje se iskazanom iznosu tog 
sredstva, ako je verovatno da će priliv budućih ekonomskih koristi biti veći od prvobitno procenjene stope 
prinosa tog sredstva. 
 
Društvo priznaje u knjigovodstvenu vrednost nematerijalnog ulaganja, troškove zamene nekih delova tih 
stavki, u momentu kada ti troškovi nastanu i kada su zadovoljeni kriterijumi priznavanja iz MRS 38 – 
„Nematerijalna imovina“, (paragraf 21). 
Svaki drugi naknadni izdatak priznaje se kao rashod u periodu u kome je nastao. 
 
Nematerijalna ulaganja prestaju da se iskazuju u bilansu stanja, nakon otuđivanja ili kada je sredstvo trajno 
povučeno iz upotrebe i kada se od njegovog otuđenja ne očekuju nikakve buduće ekonomske koristi. 
 
Dobici ili gubici koji proisteknu iz rashodovanja ili otuđenja utvrđuju se kao razlika između procenjenih neto 
priliva od prodaje i iskazanog iznosa sredstva i priznaju se kao prihod ili rashod u bilansu uspeha.  
 
3.8. Nekretnine, postrojenja i oprema 
 
Nekretnine, postrojenja i oprema su materijalna sredstva: 
- koja Društvo drži za upotrebu u proizvodnji ili isporuku robe ili pružanje usluga, za iznajmljivanje drugim 
licima ili u administrativne svrhe; 
- za koja se očekuje da će se koristiti duže od jednog obračunskog perioda. 
 
Društvo priznaje nabavnu vrednost/cenu koštanja neke nekretnine, postojenja i opreme kao sredstvo ako, i 
samo ako: 

     •         je verovatno da će se buduće ekonomske koristi povezane sa tim sredstvom prilivati u Društvo;  i 
     •    se nabavna vrednost /cena koštanja tog sredstva može pouzdano odmeriti, odnosno na dan     

sticanja/izgradnje nabavna vrednost /cena koštanja je veća od 70.000 . 
 
Alat i sitan inventar koji zadovoljavaju uslove iz stava 1. priznaju se kao oprema, a ako ne zadovoljavaju 
navedene uslove iskazuju se kao zalihe. 
 
Rezervni delovi koji ne zadovoljavaju navedene uslove, prilikom ugradnje, iskazuju se kao trošak poslovanja. 
 
 



Napomene uz finansijske izveštaje TPP CENTROISTOK AD BOR 
 
 
Ulaganja koja imaju karakter tekućeg održavanja nekretnina, postrojenja i opreme predstavljaju rashod perioda 
u kome su nastala. 
 
Zemljište i objekti su zasebna sredstva i zasebno se evidentiraju, čak i u slučaju kada su zajedno stečeni. 
 
Nabavke nekretnina, postrojenja i opreme u toku godine evidentiraju se po nabavnoj vrednosti. 
 
Nabavnu vrednost čini fakturna vrednost nabavljenih sredstava uvećana za sve zavisne troškove nabavke i sve 
troškove dovođenja u stanje funkcionalne pripravnosti. Cenu koštanja navedenih sredstava proizvedenih u 
sopstvenoj režiji čine direktni troškovi i pripadajući indirektni troškovi, koji se odnose na to ulaganje. 
 
Troškovi pozajmljivanja nastali do momenta stavljanja sredstva u upotrebu, kapitalizuju se, odnosno uključuju 
se u nabavnu vrednost kupljenog sredstva. 
 
Nakon što se priznaju kao sredstva, nekretnine, postrojenja i oprema, iskazuju se po nabavnoj vrednosti ili po 
ceni koštanja umanjenoj za ukupan iznos obračunate amortizacije i ukupan iznos gubitaka zbog obezvređenja. 
 
 
Na dan svakog bilansa stanja Društvo procenjuje da li postoji neka indicija o tome da je sredstvo možda 
obezvređeno. Ukoliko takva indicija postoji, Društvo procenjuje iznos sredstva koji može da se povrati. Ako je 
nadoknadiva vrednost sredstva manja od njegove knjigovodstvene vrednosti knjigovodstvena vrednost se svodi 
na nadoknadivu vrednost i istovremeno se smanjuju prethodno formirane revalorizacione rezerve po osnovu 
tog sredstva. Ako nisu formirane revalorizacione rezerve po osnovu sredstva čija je vrednost umanjena ili su 
iskorišćene za druge svrhe, za iznos gubitka od umanjenja vrednosti priznaje se rashod perioda.  
 
Ako na dan bilansa stanja postoje nagoveštaji da prethodno priznat gubitak od umanjenja vrednosti ne postoji 
ili je umanjen, vrši se procena nadoknadive vrednosti tog sredstva. Gubitak zbog umanjenja vrednosti priznat u 
prethodnim godinama priznaje se kao prihod, u slučaju da je primenjen osnovni postupak vrednovanja 
nekretnina, postrojenja i opreme, odnosno kao povećanje revalorizacione rezerve ukoliko je primenjen 
alternativni postupak vrednovanja nekretnina, postrojenja i opreme, a knjigovodstvena vrednost se povećava do 
nadoknadive vrednosti. 
 
Naknadni izdatak koji se odnosi na već priznate nekretnine, postrojenja i opremu pripisuje se iskazanom iznosu 
tog sredstva, ako je verovatno da će priliv budućih ekonomskih koristi da bude veći od prvobitno procenjene 
stope prinosa tog sredstva i da se nabavna vrednost/cena koštanja naknadnog izdatka može pouzdano utvrditii. 
 
Društvo priznaje u knjigovodstvenu vrednost neke nekretnine, postrojenja i opreme, troškove zamene nekih 
delova tih stavki, u momentu kada ti troškovi nastanu i kada su zadovoljeni kriterijumi priznavanja iz MRS 16 
– „Nekretnine, postrojenja i oprema“, (paragraf 7). 
Svaki drugi naknadni izdatak priznaje se kao rashod u periodu u kome je nastao. 
 
 
Ne vrši se amortizacija zemljišta. 
 
 
Nekretnine, postrojenja i oprema prestaju da se iskazuju u bilansu stanja, nakon otuđivanja ili kada je sredstvo 
trajno povučeno iz upotrebe i kada se od njegovog otuđenja ne očekuju nikakve buduće ekonomske koristi. 
 
Dobici ili gubici koji proisteknu iz rashodovanja ili otuđenja utvrđuju se kao razlika između procenjenih neto 
priliva od prodaje i iskazanog iznosa sredstva i priznaju se kao prihod ili rashod u bilansu uspeha. 
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3.9. Investicione nekretnine 
 
Investiciona nekretnina je nekretnina koju Društvo kao vlasnik ili korisnik finansijskog lizinga drži radi 
ostvarivanja zarade od izdavanja nekretnine ili radi uvećanja vrednosti kapitala ili radi i jednog i drugog, a ne 
radi upotrebe za proizvodnju ili snabdevanje robom ili pružanja usluga ili za potrebe administrativnog 
poslovanja, ili prodaje u okviru redovnog poslovanja. 
 
Početno merenje investicione nekretnine vrši se po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja. Pri početnom merenju, 
zavisni troškovi nabavke se uključuju u nabavnu vrednost ili cenu koštanja.  
 
U 2020. Godini društvo nema investicione nektretnine. 
 
 
3.10. Amortizacija 
 
Obračun amortizacije vrši se od početka narednog meseca u odnosu na mesec kada je sredstvo stavljeno u 
upotrebu..  
 
Amortizacija se obračunava proporcionalnom metodom primenom stopa koje se utvrđuju na osnovu 
procenjenog korisnog veka upotrebe sredstava.  
 
Osnovica za obračun amortizacije sredstva je nabavna vrednost umanjena za preostalu (rezidualnu) vrednost i 
iznos obezvređenja. 
 
Preostala vrednost je neto iznos koji  društvo očekuje da će dobiti za sredstvo na kraju njegovog korisnog veka 
trajanja, po odbitku očekivanih troškova otuđenja. 
 
Korisni vek trajanja, odnosno amortizacione stope, preispituju se periodično i ako su očekivanja zasnovana na 
novim procenama značajno različita od prethodnih, obračun troškova amortizacije za tekući i budući period se 
koriguju. 
 
Metod obračuna amortizacije koji se primenjuje preispituje se periodično i ukoliko je došlo do značajne 
promene u očekivanom obrascu trošenja ekonomskih koristi od tih sredstava, metod se menja tako da odražava 
taj izmenjeni način. Kada je takva promena metoda obračuna amortizacije neophodna, onda se ona 
računovodstveno obuhvata kao promena računovodstvene procene, a obračunati troškovi amortizacije za tekući 
i budući period se koriguj 
 
 
 
Obračun amortizacije za poreske svrhe vrši se u skladu sa Zakonom o porezu na dobit preduzeća Republike 
Srbije i Pravilnikom o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za 
poreske svrhe, što rezultira u odloženim porezima. 
 
3.11. Umanjenje vrednosti imovine 
 
Saglasno usvojenoj računovodstvenoj politici, rukovodstvo Društva proverava na svaki dan bilansa stanja da li 
postoje indikatori gubitka vrednosti imovine. U slučaju da takvi indikatori postoje, Društvo procenjuje 
nadoknadivu vrednost imovine. 
 
Nadoknadivi iznos određen je kao viši od neto prodajne cene i upotrebne vrednosti. Neto prodajna cena je 
iznos koji se može dobiti prilikom prodaje imovine u transakciji između dve voljne nezavisne strane, umanjena 
za troškove prodaje, dok vrednost u upotrebi predstavlja sadašnju vrednost procenjenih budućih novčanih 
tokova za koje se očekuje da će nastati iz kontinuirane upotrebe imovine kroz njen ekonomski vek trajanja te 
prodaje na kraju veka trajanja. Nadoknadivi iznos se procenjuje za svako zasebno sredstvo ili, ako to nije 
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moguće, za jedinicu koja stvara novac kojoj to sredstvo pripada. Gde knjigovodstveni iznos prelazi taj 
procenjeni nadoknadivi iznos, vrednost imovine je umanjena do njenog nadoknadivog iznosa. Gubitak zbog 
obezvređenja se priznaje u iznosu razlike, na teret rashoda saglasno MRS 36 „Umanjenje vrednosti imovine“. 
 
 
3.12. Zalihe 
 
Zalihe robe i materijala se mere po nabavnoj vrednosti. Nabavnu vrednost čine svi troškovi nabavke za 
dovođenje zaliha na njihovo sadašnje mesto i stanje. Troškovi nabavke zaliha obuhvataju kupovnu cenu, 
uvozne dažbine i druge obaveze (osim onih koje Društvo može naknadno da povrati od poreskih vlasti), 
troškove prevoza, manipulativne troškove i druge troškove koji se mogu direktno pripisati nabavci. Popusti, 
rabati i druge slične stavke se oduzimaju pri utvrđivanju troškova nabavke.  
 
Izlaz zaliha materijala i robe se evidentira metodom prosečne ponderisane cene. 
 
 
 
Zalihe robe u maloprodaji iskazuju se po prodajnoj ceni u toku godine. Na kraju obračunskog perioda vrši se 
svođenje vrednosti zaliha na nabavnu vrednost putem alokacije realizovane razlike u ceni i poreza na dodatu 
vrednost, obračunatih na prosečnoj osnovi, na vrednost zaliha u stanju na kraju godine i nabavnu vrednost 
prodate robe. 
 
3.13. Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja 
 
Društvo odmerava stalnu imovinu (ili grupu za otuđenje) klasifikovanu kao imovina koje se drži za prodaju, po 
nižem od sledeća dva iznosa: po knjigovodstvenoj vrednosti ili fer vrednost umanjenoj za troškove prodaje. 
 
3.14. Finansijski instrumenti - uskladiti 
 
Finansijski instrument je svaki ugovor po osnovu kojeg nastaje finansijsko sredstvo jednog preduzeća i 
finansijska obaveza ili instrument kapitala drugog preduzeća. Priznavanje i prestanak priznavanja, klasifikacija 
i odmeravanje finansijskih instrumenata vrši se u skladu sa MSFI 9.  
 
Finansijsko sredstvo je svako sredstvo koje je: 
(a) gotovina; 
(b) ugovorno pravo na primanje gotovine ili drugog finansijskog sredstva od drugog preduzeća; 
(c) ugovorno pravo na razmenu finansijskih instrumenata s drugim preduzećem pod potencijalno povoljnim 
uslovima; ili 
(d) instrument kapitala. 
 
Finansijska obaveza je svaka obaveza koja predstavlja ugovornu obavezu: 
a) predaje gotovine ili drugog finansijskog sredstva drugom preduzeću; ili 
b) razmene finansijskih instrumenata sa drugim preduzećem pod potencijalno nepovoljnim uslovima. 
 
U skladu sa MSFI 9 sva finansijska sredstva klasifikuju u dve grupe: 

- dužnička finansijska sredstva  odnosno sredstva koja se vrednuju po amortizovanoj vrednosti i 
- vlasnička sredstva za čije se vrednovanje koristi fer vrednost. 

 
Finansijsko sredstvo i finansijska obaveza priznaje se u izveštaju o finansijskoj poziciji samo kada Društvo 
postaje jedna od ugovornih strana u instrumentu. 
Inicijalno vrednovanje svih finansijskih sredstava se vrši po fer vrednosti. Za finansijska sredstva koja se 
vrednuju po fer vrednosti kroz ostali ukupan rezultat, fer vrednost sadrži transakcione troškove. 
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Naknadno vrednovanje finansijskih sredstava vrši se: 
1. po amortizovanoj vrednosti, 
2. po fer vrednosti 

- finansijska sredstva po fer vrednosti kroz bilans uspeha i 
- finansijska sredstva po fer vrednosti kroz ostali ukupni rezultat na bazi sledećeg: poslovnog modela 

Društva za upravljanje finansijskim sredstvima i karakteristikama ugovornih tokova gotovine 
finansijskog sredstva.  

Uslovi za odmeravanja po osnovu pomenutih kriterijuma definisani su odredbama relevantnog  standarda 
MSFI 9.  
 
Po fer vrednosti kroz bilans uspeha naknadno se vrednuju i finansijska sredstva koja su vlasnički instrumenti: 

- koja se drže radi trgovanja, 
- derivati i 
- ulaganja u nekotirane vlasničke instrumente. 

 
Ona finansijska sredstva koja su vlasnički instrument, a koja rukovodstvo Društva ima nameru da drži u dužem 
periodu se naknadno vrednuju kao finansijska sredstva po fer vrednosti kroz ostali ukupan rezultat. Pri 
naknadnom procenjivanju ovakve imovine promene fer vrednosti ne tangiraju rezultat, već preko ostalog 
ukupnog rezultata kapital Društva.  
Svi derivati se vrednuju po fer vrednosti sa promenama fer vrednosti u bilansu uspeha. 
 
Društvo prestaje da priznaje finansijsko sredstvo samo kada ugovorna prava na tokove gotovine od tog 
sredstva prestanu da važe ili kada prenese finansijsko sredstvo i taj prenos kvalifikuje za prestanak priznavanja. 
Pri prestanku priznavanja finansijskog sredstva u celini razlika između njegove knjigovodstvene vrednosti 
(odmerene na datum prestanka priznavanja) i dobijene naknade (uključujući i svako novo dobijeno sredstvo 
umanjeno za novo preuzetu obavezu) treba da se prizna u bilansu uspeha.  
Prestanak priznavanja finansijske obaveze vrši se samo kada je ona ugašena odnosno ispunjena. 
 
Testiranje na obezvređenje se vrši samo za finansijska sredstva koja se vrednuju po amortizovanoj vrednosti i 
finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali ukupni rezultat. 
 
Za priznavanje gubitaka po osnovu umanjenja vrednosti sredstava  koristi se  "Model očekivanih kreditnih 
gubitaka". U skladu sa ovim  modelom umanjenja vrednosti sredstava Društvo računovodstveno obuhvata 
očekivane kreditne gubitke i promene u navedenim očekivanim kreditnim gubicima na svaki datum 
izveštavanja na način da odrazi promene u kreditnom riziku od početnog priznavanja. Drugim rečima, više nije 
neophodno da se kreditni događaj desi pre priznavanja kreditnih gubitaka. 
Društvo klasifikuje sve finansijske obaveze naknadno odmerene po amortizovanoj vrednosti osim za: 
finansijske obaveze po fer vrednosti kroz bilans uspeha, koje nastaju kada se transfer finansijskog sredstva ne 
kvalifikuje za prestanak priznavanja ili kada se primenjuje pristup stalnog učešća, ugovore o finansijskoj 
garanciji, obaveze obezvređivanja zajma po kamatnoj stopi nižoj od tržišne, potencijalne naknade koje priznaje 
sticalac u poslovnoj kombinaciji, na koju se primenjuje MSFI 3. 
 
 
3.15. Kratkoročna potraživanja i plasmani 
 
Kratkoročna potraživanja obuhvataju potraživanja od kupaca – zavisnih i drugih povezanih pravnih lica i 
ostalih kupaca u zemlji i inostranstvu po osnovu prodaje proizvoda, robe i usluga. 
 
Kratkoročni plasmani obuhvataju kredite, hartije od vrednosti i ostale kratkoročne plasmane sa rokom dospeća, 
odnosno prodaje do godinu dana od dana činidbe, odnosno od dana bilansa. 
 
Kratkoročna potraživanja od kupaca mere se po vrednosti iz originalne fakture. Ako se vrednost u fakturi 
iskazuje u stranoj valuti, vrši se preračunavanje u izveštajnu valutu po srednjem kursu važećem na dan 
transakcije. Promene deviznog kursa od datuma transakcije do datuma naplate potraživanja iskazuju se kao  
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kursne razlike u korist prihoda ili na teret rashoda. Potraživanja iskazana u stranoj valuti na dan bilansa 
preračunavaju se prema važećem srednjem kursu NBS, a kursne razlike priznaju se kao prihod ili rashod 
perioda. 
 
Kratkoročni finansijski plasmani koji se ne drže radi trgovanja mere se po amortizovanoj vrednosti, ne 
uzimajući u obzir nameru Društava da ih drže do dospeća. 
 
Ukoliko postoji verovatnoća da Društvo neće biti u stanju da naplati sve dospele iznose (glavnicu i kamatu) 
prema ugovornim uslovima za date kredite, potraživanja ili ulaganja koja se drže do dospeća koja su iskazana 
po amortizovanoj vrednosti, nastao je gubitak zbog obezvređivanja ili nenaplaćenih potraživanja. 
 
Otpis kratkoročnih potaživanja i plasmana kod kojih postoji verovatnoća nenaplativnosti vrši se indirektnim 
otpisivanjem, dok se u slučajevima kada je nemogućnost naplate izvesna i dokumentovana, otpis, u celini ili 
delimično, vrši direktnim otpisivanjem 
 
3.16. Gotovinski instrumenti i gotovina 
 
Gotovinski ekvivalenti i gotovina uključuju sredstva na računima kod banaka, gotovinu u blagajni, kao i visoko 
likvidna sredstva sa prvobitnim rokom dospeća do tri meseca ili kraće a koja se mogu brzo konvertovati u 
poznate iznose gotovine, uz beznačajan rizik od promene vrednosti. 
 
3.17. Obaveze 
 
Obaveza je rezultat prošlih transakcija ili događaja, čije izmirenje obično podrazumeva odricanje od 
ekonomskih koristi (resursa) Društva da bi se zadovoljio zahtev druge strane. 
 
Shodno relevantnim odredbama Okvira, obaveza se priznaje u bilansu stanja: 

• kada je verovatno da će odliv resursa koji sadrže ekonomske koristi imati za rezultat izmirenje 
sadašnje obaveze i 
• kada iznos za izmirenje može pouzdano da se odmeri. 

 
Pored navedenog, pri priznavanju se uvažava načelo opreznosti, pod kojim se podrazumeva uključivanje 
opreza pri procenjivanju, tako da imovina i prihodi nisu precenjeni, a obaveze ili troškovi potcenjeni. Međutim, 
načelo opreznosti ne treba da rezultira stvaranjem skrivenih rezervi (na primer, kao posledica namerno 
precenjenih obaveza ili troškova), obzirom da u tom slučaju finansijski izveštaji ne bi bili neutralni i, stoga, ne 
bi bili pouzdani. 
 
Obavezama se smatraju: dugoročne obaveze (obaveze prema povezanim pravnim licima, dugoročni krediti i 
zajmovi u zemlji i inostranstvu, obaveze po dugoročnim hartijama od vrednosti, obaveze po osnovu 
finansijskog lizinga i ostale dugoročne obaveze), kratkoročne finansijske obaveze (kratkoročni krediti i 
zajmovi od povezanih pravnih lica, kratkoročni kreditii zajmovi u zemlji i inostranstvu, deo dugoročnih kredita 
i zajmova, kao i drugih obaveza koje dospevaju do jedne godine i ostale kratkoročne finansijske obaveze), 
kratkoročne obaveze iz poslovanja (dobavljači i ostale obaveze iz poslovanja) i ostale kratkoročne obaveze. 
 
Kratkoročnim obavezama se smatraju obaveze za koje se očekuje da će biti izmirene u roku do godinu dana 
od datuma bilansa stanja, uključujući i deo dugoročnih obaveza koje ispunjavaju navedeni uslov, dok se 
dugoročnim obavezama smatraju obaveze čije se izmirenje očekuje u dužem roku. 
 
Za obaveze iskazane u stranoj valuti, kao i obaveze sa valutnom klauzulom se vrši preračunavanje u 
funkcionalnu valutu po srednjem kursu važećem na dan transakcije. Promene kursa do datuma izmirenja 
iskazuju se kao pozitivne (negativne) kursne razlike. Obaveze u stranoj valuti se na datum bilansa stanja 
preračunavaju prema važećem kursu, a kursne razlike se priznaju kao prihodi ili rashodi perioda. 
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3.18. Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva 
 
Rezervisanja se priznaju i vrše kada Društvo ima zakonsku ili ugovorenu obavezu kao rezultat prošlih događaja 
i kada je verovatno da će doći do odliva resursa kako bi se izmirila obaveza i kada se može pouzdano proceniti 
iznos obaveze.  
 
Rezervisanja za otpremnine i jubilarne nagrade se odmeravaju po sadašnjoj vrednosti očekivanih budućih 
odliva primenom diskontne stope koja odražava kamatu na visokokvalitetne hartije od vrednosti koje su 
iskazane u valuti u kojoj će obaveze za penzije biti plaćene.  
 
Rezervisanja za sudske sporove formiraju se u iznosu koji odgovara najboljoj proceni rukovodstva Društva u 
pogledu izdataka koji će nastati da se takve obaveze izmire. 
 
Potencijalne obaveze se ne priznaju u finansijskim izveštajima, ali se obelodanjuju u napomenama uz 
finansijske izveštaje, osim ako je verovatnoća odliva resursa koji sadrže ekonomske koristi veoma mala.  
 
Društvo ne priznaje potencijalna sredstva u finansijskim izveštajima već ih obelodanjuje u napomenama uz 
finansijske izveštaje, ukoliko je priliv ekonomskih koristi verovatan. 
 
3.19. Naknade zaposlenima 
 
3.19.1. Porezi i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje 
 
U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Društvo je obavezno da uplaćuje doprinose raznim 
državnim fondovima za socijalnu zaštitu. Ove obaveze uključuju doprinose na teret zaposlenih i na teret 
poslodavca u iznosima koji se obračunavaju primenom zakonom propisanih stopa. Društvo ima zakonsku 
obavezu da izvrši obustavu obračunatih doprinosa iz bruto zarada zaposlenih i da za njihov račun izvrši prenos 
obustavljenih sredstava u korist odgovarajućih državnih fondova. Društvo nije u obavezi da zaposlenima nakon 
odlaska u penziju isplaćuje naknade koje predstavljaju obavezu penzionog fonda Republike Srbije. Doprinosi 
na teret zaposlenih i na teret poslodavca knjiže se na teret troškova u periodu na koji se odnose. 
 
3.19.2. Obaveze po osnovu otpremnina i jubilarnih nagrada 
 
U skladu sa Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“ broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014, 13/2017 - 
odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje) i Pojedinačnim opštim aktom o radu, Društvo je u 
obavezi da isplati otpremnine prilikom odlaska u penziju u visini 2 mesečne bruto zarade koju je zaposleni 
ostvario u mesecu koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje otpremnina, koje pri tom ne mogu biti manje od 2 
mesečne prosečne bruto zarade isplaćene u Društvu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje 
otpremnina 
 
Pored toga, Društvo je u obavezi da isplati i jubilarne nagrade u iznosu od jedne polovine do tri prosečne 
mesečne zarade. Broj mesečnih zarada za jubilarne nagrade određuje se na osnovu broja godina koje je 
zaposleni proveo u Društvu.  
 
Obračun i iskazivanje dugoročnih obaveza po osnovu otpremnina i jubilarnih nagrada izvršeno je korišćenjem 
metoda sadašnje vrednosti budućih očekivanih isplata, na osnovu obračuna aktuara.  
ili 
 
3.20. Porez na dobitak 
 
3.20.1. Tekući porez 
 
Poreski rashod perioda predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa odredbama Zakona o porezu na 
dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“ br. 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013 i 68/2014 - dr. 
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Zakon, 142/14, 91/15-autentično tumačenje, 112/15, 113/2017, 95/2018, 86/2019 i 153/2020). Porez na dobit 
obračunat je po stopi od 15% na poresku osnovicu koja je prikazana u poreskom bilansu, nakon umanjenja za 
iskorišćene poreske kredite. Oporeziva osnovica uključuje dobitak iskazan u bilansu uspeha, koji je korigovan 
u skladu sa poreskim propisima Republike Srbije. 
 
Neiskorišćeni deo poreskog kredita može se preneti na račun poreza na dobit iz budućih obračunskih perioda, 
ali ne duže od 10 godina.  Gubici iz tekućeg perioda mogu se koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih 
obračunskih perioda, ali ne duže od 5 godina.  
 
3.20.2. Odloženi porez 
 
Odloženi porez na dobitak se obračunava za sve privremene razlike između poreske osnove imovine i obaveza 
i njihove knjigovodstvene vrednosti. Trenutno važeće poreske stope na dan bilansa su korišćene za obračun 
iznosa odloženog poreza. Odložene poreske obaveze priznaju se za sve oporezive privremene razlike. 
Odložena poreska sredstva priznaju se za odbitne privremene razlike i za efekte prenetog gubitka i 
neiskorišćenih poreskih kredita iz prethodnih perioda do nivoa do kojeg je verovatno da će postojati budući 
oporezivi dobici na teret kojih se odložena poreska sredstva mogu iskoristiti. 
 
Tekući i odloženi porezi priznaju se kao prihodi i rashodi i uključeni su u neto dobitak perioda. 
 
3.21. Zarada po akciji 
 
Društvo izračunava i obelodanjuje osnovnu zaradu po akciji. Osnovna zarada po akciji obračunava se 
deljenjem neto dobiti koja pripada akcionarima, imaocima običnih akcija Društva, ponderisanim prosečnim 
brojem izdatih običnih akcija u toku perioda. 
 
3.22. Raspodela dividendi 
 
Distribucija dividendi akcionarima Društva se u finansijskim izveštajima Društva priznaje kao obaveza u 
periodu u kojem su akcionari Društva odobrili dividende. 
 
Ako su dividende objavljene posle datuma bilansa stanja, ali pre nego što su finansijski izveštaji odobreni za 
objavljivanje, ove dividende se ne priznaju kao obaveza na datum bilansa stanja, jer ne ispunjavaju kriterijum 
sadašnje obaveze prema MRS 37 „Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina“. Takve 
dividende se obelodanjuju u napomenama uz finansijske izveštaje, u skladu sa MRS 1 „Prezentacija 
finansijskih izveštaja“. 
 
 
3.23. Državna davanja 
 
Državna davanja predstavljaju pomoć države u obliku prenosa resursa Društvu po osnovu ispunjenih izvesnih 
uslova u prošlosti ili budućnosti koji se odnose na poslovne aktivnosti Društva. Ona isključuju one oblike 
državne pomoći koji se ne mogu u razumnoj meri vrednosno iskazati kao i transakcije sa državom koje se ne 
mogu razlikovati od uobičajenih poslovnih transakcija Društva. Državna davanja se priznaju kada postoji 
opravdano uverenje da će se Društvo pridržavati uslova povezanih sa davanjima i da će davanje biti primljeno.  
 
Državno davanje se priznaje kao prihod tokom perioda neophodnih za sučeljavanje, na sistematskoj osnovi, sa 
povezanim troškovima koje treba pokriti iz tog prihoda.  
 
Državno davanje koje se prima kao nadoknada za nastale rashode ili gubitke ili u svrhu pružanja direktne 
finansijske podrške Društvu sa kojom nisu povezani budući troškovi se priznaje kao prihod perioda u kojem se 
prima. 
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Državna davanja povezana sa sredstvima, uključujući nemonetarna davanja po fer vrednosti, iskazuju se u 
bilansu stanja ili kao odloženi prihod po osnovu davanja, ili oduzimanjem iznosa davanja prilikom 
izračunavanja knjigovodstvene vrednosti sredstva. 
 
 
4. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH PROCENA 

 
Sastavljanje finansijskih izveštaja u skladu sa primenjenim okvirom za izveštavanje zahteva od rukovodstva 
korišćenje najboljih mogućih procena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na prezentirane vrednosti 
sredstava i obaveza, kao i prihoda i rashoda u toku izveštajnog perioda. Ove procene i pretpostavke su 
zasnovane na prethodnom iskustvu, kao i različitim informacijama raspoloživim na dan sastavljanja 
finansijskih izveštaja, a koje deluju realno i razumno u datim okolnostima. Na bazi ovih informacija se formira 
pretpostavka o vrednosti sredstava i obaveza, koju nije moguće neposredno potvrditi na bazi drugih 
informacija. Stvarna vrednost sredstava i obaveza može da odstupa od vrednosti koja je procenjena na ovaj 
način. 
 
Procene, kao i pretpostavke na osnovu kojih su procene izvršene, su predmet redovnih provera. Revidirane 
računovodstvene procene se prikazuju za period u kojem su revidirane, u slučaju da procena ima uticaj samo na 
dati period, ili za period u kojem su revidirane i za buduće periode, u slučaju da revidiranje utiče na tekući i na 
buduće periode. 
 
Informacije o oblastima kod kojih je stepen procene najveći i koje mogu imati najznačajniji efekat na iznose 
priznate u finansijskim izveštajima Društva, date su u daljem tekstu. 
 
4.1 Koristan vek trajanja nekretnina, postrojenja i opreme i stope amortizacije 
 
Određivanje korisnog veka trajanja nekretnina, postrojenja i opreme se zasniva na prethodnom iskustvu sa 
sličnim sredstvima, kao i na anticipiranom tehničkom razvoju i promenama na koje utiče veliki broj 
ekonomskih ili industrijskih faktora. Adekvatnost određenog korisnog veka trajanja se preispituje na godišnjem 
nivou ili kada god postoji indikacija da je došlo do značajne promene faktora koji su predstavljali osnov za 
određivanje korisnog veka trajanja. 
 
4.2. Obezvređenje vrednost nefinansijske imovine 
 
Na dan bilansa stanja, rukovodstvo Društva analizira vrednosti po kojima su prikazane nekretnine, postrojenja i 
oprema Društva. Ukoliko postoji indikacija da je neko sredstvo obezvređeno, nadoknadiv iznos te imovine se 
procenjuje kako bi se utvrdio iznos obezvređenja. Ukoliko je nadoknadivi iznos nekog sredstva procenjen kao 
niži od vrednosti po kojoj je to sredstvo prikazano, postojeća vrednost tog sredstva se umanjuje do visine 
nadoknadive vrednosti. 
 
4.3. Obezvređenje potraživanja od kupaca i ostalih potraživanja (kod društava kod kojih je procena 
izabrana politika ispravke vrednosti) 
 
Društvo obračunava obezvređenje sumnjivih potraživanja na osnovu procenjenih gubitaka koji nastaju jer 
kupci nisu u mogućnosti da izvrše tražena plaćanja. U proceni odgovarajućeg iznosa gubitka od obezvređivanja 
za sumnjiva potraživanja, Društvo se oslanja na starost potraživanja, ranije iskustvo sa otpisom, bonitet kupaca 
i promene u uslovima plaćanja. Ovo zahteva procene vezane za buduće ponašanje kupaca i time izazvane 
buduće naplate u gotovini. Stvarni nivo potraživanja koja su naplaćena može da se razlikuje od procenjenih 
nivoa naplate, što može pozitivno ili negativno da se odrazi na rezultate poslovanja.  
 
 
4.4. Rezervisanje po osnovu sudskih sporova 
 
Društvo je uključeno u određeni broj sudskih sporova koji proističu iz njegovog svakodnevnog poslovanja i 
odnose se na pitanja koja se tiču radnih odnosa, a koja se rešavaju ili razmatraju u toku regularnog poslovanja. 
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Društvo procenjuje verovatnoću negativnih ishoda ovih pitanja, kao i iznose verovatnih ili razumnih procena 
gubitaka. Razumne procene obuhvataju prosuđivanje rukovodstva nakon razmatranja informacija koje 
uključuju obaveštenja, poravnanja, procene od strane pravnog sektora, dostupne činjenice, identifikaciju 
potencijalnih odgovornih strana i njihove mogućnosti da doprinesu rešavanju, kao i prethodno iskustvo. 
Rezervisanje za sudske sporove se formira kada je verovatno da postoji obaveza čiji se iznos može pouzdano 
proceniti pažljivom analizom. Potrebno rezervisanje se može promeniti u budućnosti zbog novih događaja ili 
dobijanja novih informacija. 
 
Pitanja koja su ili potencijalne obaveze ili ne zadovoljavaju kriterijume za rezervisanje se obelodanjuju, osim 
ako je verovatnoća odliva resursa koji sadrže ekonomske koristi veoma mala. 
 
 
4.5. Odložena poreska sredstva 
 
Značajna procena odloženih sredstava od strane rukovodstva Društva je neophodna da bi se utvrdio iznos 
odloženih poreskih sredstava koje se mogu priznati, na osnovu perioda i visine budućih oporezivih dobitaka i 
strategije planiranja poreske strategije. 
 
 
4.6. Fer vrednost 
 
Poslovna politika Društva je da obelodani informacije o fer vrednosti aktive i pasive za koju postoje zvanične 
tržišne informacije i kada se fer vrednost značajno razlikuje od knjigovodstvene vrednosti. U Republici Srbiji 
ne postoji dovoljno tržišnog iskustva, kao ni stabilnosti i likvidnosti kod kupovine i prodaje potraživanja i 
ostale finansijske aktive i pasive pošto zvanične tržišne informacije nisu u svakom trenutku raspoložive. I 
pored navedenog, ova problematika u Društvu nije zanemarena, već rukovodstvo vrši kontinuirane procene, 
uvažavajući rizike, i kada se proceni da je nadoknadiva (fer ili upotrebna) vrednost sredstava u poslovnim 
knjigama Društva precenjena, vrši se ispravka vrednosti. 
 
 
4.7. Naknade zaposlenima nakon prekida radnog odnosa i druge naknade predviđene zakonom i 
internim aktima 
 
Troškovi utvrđenih naknada zaposlenima nakon prekida radnog odnosa, odnosno odlaska u penziju nakon 
ispunjenih zakonskih uslova utvrđuju se primenom aktuarske procene. Aktuarska procena uključuje procenu 
diskontne stope, budućih kretanja zarada, stope mortaliteta i budućih povećanja naknade po odlasku u penziju. 
Zbog dugoročne prirode ovih planova, značajne neizvesnosti utiču na ishod procene. 
 
 
 
 
 
Potraživanja od kupaca 
 

 
Kratkoročna potraživanja se mere iz originalne fakture ili ostalih dokumenata. Ispravka vrednosti se 

vrši za potraživanja kod kojih je od roka naplate prošlo najmanje 60 dana. 
 

        
          Potraživanja od kupaca su prosečno naplativa u roku od 45 dana (u 2019. godini – 45 dana). 
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U nastavku teksta dat je pregled kupaca sa saldom u ukupnom iznosu od 2.505 rsd 
 

Red. 
broj 

Naziv kupca i mesto Iznos 
Usaglaše-

no 
Neusagla-

šeno 
1. Talija STRK Bor  1.086 1.086  

2. Mlekara Mihajlović doo Paraćin 311 311  

3. Komercjalna banka ad Beograd 183 183  

4. Lagor doo Laznica 140 140  

5. Tis Mitrović doo Zaječar 113 113  

6. Ostali 672 672  

  UKUPNO 2.505 2.505  

 

 
 
 
Starosna struktura potraživanja od kupaca data je u narednoj tabeli: 
 
Opis 2020 godina 2019 godina 
Manje od 1 godine 2.353 2.614 
Izmedju 1 i 2 godine 152 0 
Izmedju 2 i 5 godina 0 112 
 
 
 
 
Obaveze prema dobavljačima 
 
Obaveze prema dobavljačima na dan 31. decembar 2020. godine iskazane su u iznosu od 11.026 hiljadadinara 
(31. decembra 2019. godine: 9.817 hiljadadinara). Dobavljači ne zaračunavaju zateznu kamatu na dospele 
obaveze, pri čemu Društvo dospele obaveze prema dobavljačima, saglasno politici upravljanja finansijskim 
rizicima, izmiruje u ugovorenom roku. Prosečno vreme izmirenja obaveza prema dobavljačima u toku 2020. 
godine iznosi 45 dana (u toku 2019. godine 45 dana). 
 
 
 

4.8. Tržišni rizik 
 
Rizik da će fer vrednost ili budući tokovi gotovine finansijskog instrumenta fluktuirati usled promena tržišnih 
cena. Tržišni rizik se sastoji od tri vrste rizika:  
 
- valutnog rizika, 
- rizika kamatne stope i  
- drugih rizika od promene cene. 
 

4.8.1. Rizik od promene kursa stranih valuta 
 
Valutni rizik je rizik od fluktuiranja fer vrednosti ili budućih tokova gotovine finansijskog instrumenta usled 
promene deviznog kursa. 
 
Valutni rizik (ili rizik od kursnih promena) se javlja kod finansijskih instrumenata koji su označeni u stranoj 
valuti, to jest u valuti koja nije funkcionalna valuta u kojoj su oni odmereni.  
 



Napomene uz finansijske izveštaje TPP CENTROISTOK AD BOR 
 
 
 
 
4.8.2. Rizik od promene kamatnih stopa 
 
Rizik od promene kamatnih stopa je rizik da će fer vrednost ili budući tokovi gotovine finansijskog instrumenta 
fluktuirati usled promena tržišnih kamatnih stopa. 
 
Rizik od kamatne stope se javlja kod kamatonosnih finansijskih instrumenata priznatih u bilansu stanja (na 
primer, krediti i potraživanja i emitovani dužnički instrumenti) i kod nekih finansijskih instrumenata koji nisu 
priznati u bilansu stanja (na primer, nekim obavezama po kreditima). 
 
Društvo vrši analizu izloženosti riziku od promene kamatnih stopa na dinamičkoj osnovi uzimajući u obzir 
alternativne izvore finansiranja i refinansiranje, pre svega za dugoročne obaveze budući da one predstavljaju 
najznačajniju kamatonosnu poziciju. Aktivnosti upravljanja rizicima imaju za cilj da optimizuju neto rashod od 
kamata, uz uslov da su tržišne kamatne stope na nivou koji je u skladu sa poslovnom strategijom Društva. 
 
Knjigovodstvena vrednost finansijskih sredstava i obaveza na kraju perioda data je u tabeli: 
 
 31.12.2020.  31.12.2019. 
Finansijska sredstva    
Nekamatonosna    
Učešća u kapitalu                                                                              250  250 
Dugoročni finansijski plasmani                                                    0  0 
Hartije od vrednosti raspoložive za prodaju 2.921  3.149 
Potraživanja po osnovu prodaje 2.505  2.726 
Druga potraživanja 333  542 
Kratkoročni finansijski plasmani 319  321 
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 195  192 
    
Kamatonosna 0  0 
Kratkoročni finansijski plasmani 0  0 
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 0  0 
    
 6.523  7.180 
 
 
Finansijske obaveze    
Nekamatonosne    
Obaveze prema dobavljačima 11.026  9.817 
Ostale obaveze 10.696  10.696 
Ostali kratkoročne obaveze 34.221  29.073 
Obaveze po osnovu PDV-a 313  345 
Obaveze za ostale poreze 14.439  3.180 
Kratkoročne finansijske obaveze 63  298 
Primljeni avansi 399  2 
    
Sa fiksnom kamatnom stopom    
Dugoročni krediti u zemlji 0  9.902 
Kratkoročni krediti u zemlji 0  0 
    
Sa varijabilnom kamatnom stopom    
Kratkoročni krediti u zemlji 0  0 
Obaveze po osnovu finansijskog lizinga 0  0 
 71.157  63.313 
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* Ostale obaveze u iznosu od 10.696 obuhvataju vrednost robnih  rezervi. Komisija imenovana rešenjem 
izvršnog direktor TPP „Centroistok“ AD Bor, konstatovala je da  vrednost robnih  rezervi koje se potražuju po 
osnovu Ugovora o obezbedjenju i čuvanja opštinskih robnih rezervi br:47-06/87 od 05.02.1887. godine, ne 
postoji  na zalihama u magacinima Centroistoka. 
 
 
 
4.8.3. Rizik od promene cena 
 
Rizik od promene cena je rizik da će fer vrednost ili budući tokovi gotovine finansijskog instrumenta fluktuirati 
zbog promena tržišnih cena (koje nisu one koje nastaju od rizika kamatne stope ili valutnog rizika), bilo da su 
te promene prouzrokovane faktorima specifičnim za pojedinačni finansijski instrument ili njegovog emitenta, 
ili da faktori utiču na sve slične finansijske instrumente kojima se trguje na tržištu 
 
Rizik od promene cena se javlja kod finansijskih instrumenata zbog promena, na primer, cena robe, cena 
usluge ili cena kapitala. 
 
 

4.9. Rizik likvidnosti 
 
Rizik likvidnosti je rizik da Društvo neće biti u mogućnosti da finansira sredstva odgovarajućim izvorima 
finansiranja sa stanovišta rokova i stopa i rizik nemogućnosti da se sredstvo realizuje po razumnoj ceni u 
odgovarajućem vremenskom okviru. 
 
Društvo upravlja likvidnošću sa ciljem da osigura da izvori finansiranja budu raspoloživi za izmirenje obaveza 
u trenutku njihovog dospeća. Društvo neprekidno procenjuje rizik likvidnosti identifikovanjem i praćenjem 
promena u izvorima finansiranja potrebnim za ispunjenje poslovnih ciljeva Društva, a u skladu sa poslovnom 
strategijom Društva. 
 
Upravljanje likvidnošću je centralizovano na nivou Društva. Društvo svojom imovinom i obavezama upravlja 
na način koji mu obezbeđuje da u svakom trenutku ispunjava sve svoje obaveze. 
 
Društvo ne koristi finansijske derivate. 
 
 
 

4.10. Upravljanje rizikom kapitala 
 
Cilj upravljanja kapitalom je da Društvo zadrži sposobnost da nastavi sa svojim poslovanjem u neograničenom 
periodu u predvidljivoj budućnosti, kako bi očuvalo optimalnu strukturu kapitala sa ciljem da smanji troškove 
kapitala. Društvo prati kapital na osnovu koeficijenta zaduženosti, koji se izračunava kao odnos neto dugovanja 
Društva i njegovog ukupnog kapitala. 
 
Tokom 2020. godine, strategija Društva, koja je nepromenjena u odnosu na 2019. godinu bila je da se održava 
koeficijent zaduženosti u rasponu 10% do 25%. Koeficijent zaduženosti na dan 31. decembra 2020. godine i 31. 
decembra 2019. godine bio je sledeći: 
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 2020.  2019. 

Obaveze po osnovu kredita i lizinga 71.157  63.313 
Minus: Gotovinski ekvivalenti i gotovina 195  192 
    
Neto dugovanje* 70.962  63.121 
Sopstveni kapital 219.425  219.425 
    
Kapital – ukupno** 290.387  282.546 

    

Koeficijent zaduženosti 24.44%  22.34% 
 
* Neto dugovanje se dobija kada se ukupne obaveze po kreditima i lizingu (uključujući kratkoročne i 

dugoročne, kao što je prikazano u bilansu stanja) umanje za gotovinske ekvivalente i gotovinu. 
** Ukupan kapital se dobija kao zbir kapitala iskazanog u bilansu stanja i neto dugovanja. 
 
 

4.11.  Pravična (fer) vrednost 
 
Poslovna politika Društva je da obelodani informacije o pravičnoj vrednosti aktive i pasive za koju postoje 
zvanične tržišne informacije i kada se pravična vrednost značajno razlikuje od knjigovodstvene vrednosti. U 
Republici Srbiji ne postoji dovoljno tržišnog iskustva, kao ni stabilnosti i likvidnosti kod kupovine i prodaje 
potraživanja i ostale finansijske aktive i pasive, pošto zvanične tržišne informacije nisu u svakom trenutku 
raspoložive. Stoga, pravičnu vrednost nije moguće pouzdano utvrditi u odsustvu aktivnog tržišta. Rukovodstvo 
Društva vrši procenu rizika i u slučajevima kada se oceni da vrednost po kojoj se imovina vodi u poslovnim 
knjigama neće biti realizovana vrši ispravku vrednosti. 
 
Društvo smatra da iskazana knjigovodstvena vrednost potraživanja, nakon umanjenja za ispravku vrednosti po 
osnovu obezvređenja, kao i nominalna vrednost obaveza iz poslovanja, približno odražava njihovu tržišnu 
vrednost. Fer vrednost obaveza po kreditima procenjuje se diskontovanjem budućih ugovorenih novčanih 
tokova prema trenutnoj tržišnoj kamatnoj stopi koja je Društvu na raspolaganju za potrebe sličnih finansijskih 
instrumenata. Ovako utvrđena fer vrednost ne odstupa značajnije od vrednosti po kojoj su iskazane obaveze po 
kreditima u poslovnim knjigama Društva. Rukovodstvo Društva smatra da iznosi u priloženim finansijskim 
izveštajima odražavaju vrednost koja je u datim okolnostima najverodostojnija i najkorisnija za potrebe 
izveštavanja. 
 
 
 
 
 
 
5.  PROMENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I NAKNADNO UTVRĐENE GREŠKE 
 
Pojedine računovodstvene politike primenjene prilikom sastavljanje finansijskih izveštaja za 2019. godinu nisu 
konzistentne sa onima koje su primenjene u prethodnoj godini. U nekim slučajevima izmena primenjenih 
računovodstvenih politika je uslovljena izmenama propisa koji uređuju računovodstvo, a u drugim slučajevima 
menadžment Društva nije promenilo ranije primenjivanu računovodstvenu politiku.  
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6.  BILANS USPEHA 
 
6.1. PRIHODI OD PRODAJE ROBE 
 
 2020.  2019. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Domaće tržište    
Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima   0  0 
Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima 0  0 
Prihodi od prodaje robe  14.520  15.736 
Svega 14.520  15.736 
Inostrano tržište    
Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima   0  0 
Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima 0  0 
Prihodi od prodaje robe  0  0 
Svega 0  0 
Ukupno 14.520  15.736 
 
 
 
 
6.2. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA 
 
 2020.  2019. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Domaće tržište    
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim 
licima 

0  0 

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim 
licima 

0  0 

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga  5.875  6.140 
Svega 5.875  6.140 
Inostrano tržište    
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim 
licima 

0  0 

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim 
licima 

0  0 

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga  0  0 
Svega 0  0 
Ukupno 5.875  6.140 
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6.3. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL. 
 
  2020.  2019. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa i povraćaja poreskih 
dažbina 

762  441 

Prihodi po osnovu uslovljenih donacija 0  0 
Ukupno 762  441 
 
 
 
6.4.          DRUGI POSLOVNI PRIHODI 
 
 2020.  2019. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Prihodi od zakupnina 15.979  16.206 
Prihodi od članarina 0  0 
Prihodi od tantijema i licencnih naknada 0  0 
Ostali poslovni prihodi 20  32 
Ukupno 15.999  16.238 
 
 
 
 

6.5 NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE 
 

Nabavna vrednost prodate robe u 2020. Godini je 12.775hiljdadinara 
 2020.  2019. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Nabavna vrednost prodate robe na veliko 0  0 
Nabavna vrednost prodate robe na malo 12.775  13.492 
Nabavna vrednost nekretnina pribavljenih radi prodaje 0  0 
Ukupno grupa 50 12.775  13.492 
 
 
 

6.6 PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE 
 
 2020.  2019. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe za sopstvene potrebe 0  0 
Prihodi od aktiviranja ili potrošnje proizvoda i usluga za sopstvene 
potrebe 

0  0 

Ukupno 0  0 
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 6.7 POVEĆANJE/(SMANJENJE) VREDNOSTI ZALIHA  
 
 2020.  2019. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Nedovršeni gotovi proizvodi  na dan 31. decembra  0  0 
Nedovršene usluge na dan 31. decembra  0  0 
Gotovi proizvodi na dan 31. decembra 0  0 
Minus:  0  0 
Nedovršeni gotovi proizvodi  na dan 01. januara 0  0 
Nedovršene usluge na dan 01. januara 0  0 
Gotovi proizvodi na dan 01. januara 0  0 
Ukupno 0  0 
 
 

6.8 TROŠKOVI MATERIJALA 
 

Troskovi materijala obuhvataju :troskovi kancelariskog materijala, troskovi materijala za investicionog 
odrzavanja, troskovi materijala za odrzavanje cistoca i ostali reziski materijal sto skupa iznosi 1.995 
 2020.  2019. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Troškovi materijala za izradu 0  0 
Troškovi ostalog materijala (režijskog) 1.995  760 
Troškovi rezervnih delova 0  0 
Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara 0  0 
Ukupno grupa 51 1.995  760 
 
 
 

6.9 TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE 
 
 2020.  2019. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Troškovi električne energije 3.966  3.726 
Troškovi gasa 0  0 
Troškovi pogonskog goriva 0  0 
Troškovi ostalog goriva 0  0 
Troškovi ostale potrošene energije 0  0 
Ukupno grupa 51 k-to 513 3.966  3.726 
 
 
 

6.10  TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI 
 
 2020.  2019. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Troškovi  zarada i  naknada zarada  10.531  6.529 
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret 
poslodavca 

2.104  1.120 

Troškovi naknada po ugovoru o delu 1.576  1.340 
Troškovi naknada po autorskim ugovorima 0  0 
Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima 1.576  1.340 
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Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora 0  0 
Troškovi naknada direktoru, odnosno članovima organa upravljanja i 
nadzora 

1.423  1.222 

Ostali lični rashodi i naknade 443  609 
Ukupno grupa 52 16.077  10.820 
 
 
6.11 TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA  
 
 2020.  2019. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Troškovi usluga na izradi učinaka 0  0 
Troškovi transportnih usluga 111  370 
Troškovi usluga održavanja 2.417  720 
Troškovi zakupnina 0  0 
Troškovi sajmova 0  0 
Troškovi reklame i propagande 0  0 
Troškovi istraživanja 0  0 
Troškovi razvoja koji se ne kapitalizuju 0  0 
Troškovi ostalih usluga 1.856  1.886 
Ukupno grupa 53 4.384  2.976 
 
6.12 TROŠKOVI AMORTIZACIJE 
 
Troškovi amortizacije grupa 54  u ukupnom iznosu od RSD 6.251 hiljada (u 2019. godini RSD 6.207  hiljada) 
odnose se na: amortizaciju nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina u 
skladu sa politikom amortizacije opisanom u Napomeni 3.17. 
 

6.13  TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA 
 
U 2020.godinu nemamo troškovi dugoročnih  rezervisanja : 
 
 2020.  2019. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Troškove rezervisanja za garantni rok 0  0 
Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava 0  0 
Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite 0  0 
Rezervisanja za troškove restrukturiranja 0  0 
Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih 0  0 
Ostala rezervisanja 0  0 
Ukupno grupa 54 k-to 541-549 0  0 
 
 
 
6.14 NEMATERIJALNI TROŠKOVI  
 
 2020.  2019. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Troškovi neproizvodnih usluga 566  346 
Troškovi reprezentacije 118  99 
Troškovi premija osiguranja 338  305 
Troškovi platnog prometa 205  221 
Troškovi članarina 0  0 
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Troškovi poreza 1.022  1.120 
Troškovi doprinosa 0  0 
Ostali nematerijalni troškovi 516  340 
Ukupno grupa 55 2.765  2.431 
 
 
6.15 PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE 
PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA 
 

 2020.  2019. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Prihodi od usklađivanja vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana i 
hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju 

0  0 

Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih 
finansijskih plasmana 

0  0 

Ukupno 0  0 
  
 
6.16 RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE 
PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA 
 

 2020.  2019. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Obezvređenje dugoročnih finansijskih plasmana i drugih hartija od 
vrednosti raspoloživih za prodaju 

0  0 

Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana 0  0 
Ukupno 0  0 
 
 
6.17 OSTALI PRIHODI  
 
 2020.  2019. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Ostali prihodi    
Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i 
opreme 

0  0 

Dobici od prodaje bioloških sredstava 0  0 
Dobici od prodaje učešća i hartija od vrednosti 0  0 
Dobici od prodaje materijala 0  0 
Viškovi 2  28 
Naplaćena otpisana potraživanja 0  33 
Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika koji ne 
ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru ostalog sveobuhvatnog 
rezultata 

  0 

Prihodi od smanjenja obaveza 37   
Prihodi od ukidanja dugoročnih i kratkoročnih rezervisanja   1.167 
Ostali nepomenuti prihodi 627  1.502 
Svega 666  2.730 
Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine 0  0 
Prihodi od usklađivanja vrednosti bioloških sredstava 0  0 
Prihodi od usklađivanja vrednosti nematerijalnih ulaganja 0  0 
Prihodi od usklađivanja vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme 0  0 
Prihodi od usklađivanja vrednosti zaliha 0  0 
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Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine 0  0 
Svega 0  0 
Ukupno 666  2.730 
 
 
6.18 OSTALI RASHODI 
 
 2020.  2019. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Ostali rashodi 0  0 
Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih ulaganja, 
nekretnina, postrojenja i opreme 

0  0 

Gubici po osnovu i rashodovanja i prodaje bioloških sredstava 0  0 
Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i hartija od vrednosti 0  0 
Gubici od prodaje materijala 0  0 
Manjkovi 0  0 
Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika, koji ne 
ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru ostalog sveobuhvatnog 
rezultata 

0  0 

Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja 0  0 
Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe 400  436 
Ostali nepomenuti rashodi 171  0 
Svega 571  42 
Rashodi  po osnovu obezvređenja imovine  0  478 
Obezvređenje bioloških sredstava 0  0 
Obezvređenje nematerijalnih sredstava 0  0 
Obezvređenje nekretnina, postrojenja i opreme 0  0 
Obezvređenje zaliha materijala i robe 0  0 
Obezvređenje ostale imovine 0  0 
Svega 0  0 
Ukupno 571  478 
 
 
6.19 NETO DOBITAK/(GUBITAK) POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, 
EFEKTI/RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ 
RANIJIH PERIODA 

 
 2020.  2019. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Dobitak poslovanja koje se obustavlja 0  0 
Prihodi od efekata promene računovodstvenih politika 0  0 
Prihodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina koje nisu 
materijalno značajne 

0  0 

Gubitak poslovanja koje se obustavlja 0  0 
Rashodi po osnovu efekata promene računovodstvene politike 0  0 
Rashodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina koje nisu 
materijalno značajne 

0  0 

Ukupno 0  0 
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6.20 POREZ NA DOBITAK 
 
 2020.  2019. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Finansijski rezultat u bilansu uspeha (gubitak pre 
oporezivanja/dobitak pre oporezivanja) 

14.555  180 

   Neto kapitalni dobici (gubici) 0  0 
   Usklađivanje i korekcije  rashoda u poreskom bilansu 0  0 
   Usklađivanje i korekcija prihoda u poreskom bilansu 0  0 
   Oporeziva dobit/gubitak 0  0 
   Umanjenje za iznos gubitka iz ranijih godina 0  180 
   Kapitalni dobitak 0  0 
   Umanjenje za iznos kapitalnih gubitaka ranijih godina 0  0 
Poreska osnovica 0  0 
   Umanjenje za prihode od dividendi i udela u dobiti od rezidentnih       
obveznika 

0  0 

Umanjena poreska osnovica (Obrazac PB) 0  0 
Obračunati porez (15%) 0  0 
   Umanjenje obračunatog poreza po osnovu poreskih podsticaja i 
oslobađanja 

0  0 

POREZ NA DOBITAK (Obrazac PDP) 0  0 
Odloženi poreski rashod perioda 3.966  0 
Odloženi poreski prihod perioda 0  0 
 
Obračun poreza na dobitak vrši se po stopi od 15% u skladu sa poreskim propisima, odvojeno za poslovni i 
kapitalni podbilans. Vrši se usklađivanje pojedinih pozicija prihoda i rashoda, a poreska osnovica se umanjuje 
za gubitke ranijih godina. Obračunati porez se umanjuje za poreska oslobođenja po osnovu poreskih podsticaja 
(poreski kredit). 
 
 
 
 
7. NEKRETNINE, POSTROJENJA  I  OPREMA  
      
 

Zemljište 
Građevinski 

objekti 
Postrojenja 

i oprema 
Investicione 

nekretnine 

Ostale 
nekretnine, 
postrojenja 

i oprema 

Nekretnine, 
postrojenja 
i oprema u 

pripremi 

Ulaganja na 
tuđim 

nekretninama, 
postrojenjima 

i opremi Avansi Ukupno 
Nabavna vrednost          
Stanje na početku 
godine 

8.432 193.887 783 27.039 0 0 0 0 
230.141 

 
Korekcija početnog 
stanja 

0 0 0 0 0 0 0 0  

Nove nabavke 0 399 533 0 0 0 0 0 932 
Prenos sa jednog 
oblika na drugi 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Amortizacija 2019. 
godine 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Procena 0         
Otuđivanje i 
rashodovanje 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostalo          
Stanje na kraju 
godine 

8.432 194.286 1.316 27.039 0 0 0 0 231.073 

          
Ispravka vrednosti  5.565 209 433 0 0 0 0 6.207 
Stanje na početku 8.432 188.721 1.107 26.606 0 0 0 0 224.866 
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godine  
Korekcija početnog 
stanja 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Amortizacija 2020. 
godine 

0 5.567 251 433 0 0 0 0 6.251 

Procena 0 0 0 0 0 0 0 0  
Otuđivanje i 
rashodovanje 

0 0 103 0 0 0 0 0 103 

Obezvređenja 0       0 0 
Ostalo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stanje na kraju 
godine 

8.432 183.154 753 26.173 0 0 0 0 218.512 

Neotpisana vrednost 
31.12.2020. 

8.432 183.154 753 26.173 0 0 0 0 218.512 

Neotpisana vrednost 
31.12.2019. 

8.432 188.721 1.107 26.606 0 0 0 0 224.866 

 
 
  
7.1. BIOLOŠKA SREDSTVA 
      
 

Šume  
Višegodišnji 
zasadi 

Osnovno stado Biološka 
sredstva u 
pripremi 

Avansi za 
biološka 
sredstva Ukupno 

Nabavna vrednost       
Stanje na početku godine 0 0 0 0 0 0 
Korekcija početnog stanja       
Nove nabavke       
Prenos sa jednog oblika na drugi       
Procena       
Otuđivanje i rashodovanje       
Ostalo       
Stanje na kraju godine 0 0 0 0 0 0 
       
Ispravka vrednosti       
Stanje na početku godine  0 0 0 0 0 0 
Korekcija početnog stanja       
Amortizacija 2020. godine       
Procena       
Otuđivanje i rashodovanje       
Obezvređenja       
Ostalo        
Stanje na kraju godine 0 0 0 0 0 0 
Neotpisana vrednost 31.12.2020. 0 0 0 0 0 0 
0Neotpisana vrednost 31.12.2019. 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
7.2. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 

 
Učešća u kapitalu predstavljaju dugoročna finansijska ulaganja u (redovne ili preferencijalne) akcije i udele 
društava, banaka i osiguravajućih društava.  
 
Učešća u kapitalu odnose se na akcije (udele) kod: 
 %  2020.  2019. 
 učešća  RSD hiljada  RSD hiljada 
Zavisnih pravnih lica      
Društvo ….. 0  0  0 
Banka ….. 0  0  0 
Ostali 0  0  0 
Svega 0  0  0 
Ostalih povezanih pravnih lica      
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Društvo ….. 0  0  0 
Banka ….. 0  0  00 
Ostali 0  0  0 
Svega 0  0  0 
Ostalih  pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za 
prodaju 

     

Društvo …..   0  0 
Banka …..   2.921  3.149 
Ostali   0  0 
Svega   2.921  3.149 
Ukupno   2.921  3.149 
 
 
 
7.3.    ZALIHE 
 
 2020.  2019. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Materijal 44  44 
Rezervni delovi  0  0 
Alat i sitan inventar 0  0 
Nedovršena proizvodnja 0  0 
Nedovršene usluge 0  0 
Gotovi proizvodi 0  0 
Roba 3.568  3.262 
Stalna sredstva namenjena prodaji 0  0 
Plaéni avansi za zalihe i usluge 8  12 
Ukupno 3.620  3.318 
 
 
Plaćeni avansi za zalihe i usluge se odnose na sledeće: 
 2020.  2019. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
U zemlji – plaćeni avansi za materijal, rezervne delove i inventar    
Društvo XX 0  0 
Društvo XY 0  0 
Ostali 0  0 
Svega 0  0 
U inostranstvu  - plaćeni avansi za materijal, rezervne delove i inventar    
Društvo XX 0  0 
Društvo XY 0  0 
Ostali 0  0 
Svega 0  0 
U zemlji – plaćeni avansi za robu    
Marboproduct doo 3  3 
Žitopek ad Ni 3  3 
Unikop doo export import 2  3 
Confineks  0  1 
Status doo Svrlljig 0  1 
Nektar  0  1 
U inostranstvu – plaćeni avansi za robu    
Društvo XX 0  0 
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Društvo XY 0  0 
Ostali 0  0 
U zemlji – plaćeni avansi za usluge    
Društvo XX 0  0 
Društvo XY 0  0 
Ostali 0  0 
U inostranstvu – plaćeni avansi za usluge    
Društvo XX 0  0 
Društvo XY 0  0 
Ostali 0  0 
Ispravka vrednosti plaćenih avansa     
Društvo XX 0  0 
Društvo XY 0  0 
Ostali 0  0 
Svega 8  12 
Ukupno plaćeni avansi 8  12 
 
 
7.4.    POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE 
 
Potraživanja po osnovu prodaje odnose se na potraživanja od kupaca: 
 2020.  2019. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
U zemlji - matičnih i zavisnih pravnih lica    
Društvo XX 0  0 
Društvo XY 0  0 
Ostali 0  0 
Svega 0  0 
U inostranstvu  - matičnih i zavisnih pravnih lica    
Društvo XX 0  0 
Društvo XY 0  0 
Ostali 0  0 
Svega 0  0 
U zemlji – ostalih povezanih pravnih lica    
Društvo XX 0  0 
Društvo XY 0  0 
Ostali 0  0 
U inostranstvu – ostalih povezanih pravnih lica    
Društvo XX 0  0 
Društvo XY 0  0 
Ostali 0  0 
U zemlji – ostala pravna lica    
Talija STRK Bor 1.086  0 
Mlekata Mihajlović doo Paraćin 311  0 
Komercijalna banka ad Beograd 183  0 
Lagor doo Laznica  140  0 
Tis Mitrović doo Zaječar 113  0 
Ostali 672  2.726 
U inostranstvu – ostala pravna lica    
Društvo XX 0  0 
Društvo XY 0  0 
Ostali 0  0 
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Ostala potraživanja po osnovu prodaje     
Društvo XX 0  0 
Društvo XY 0  0 
Ostali 0  0 
Svega 2.505  2.726 
Ukupno 2.505  2.726 
 
 
 
Geografski raspored kupaca je sledeći: 
 2020.  2019. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Kupci u zemlji 0  0 
  Beograd 0  0 
  Vojvodina 0  0 
  Uža Srbija 2.505  2.726 
Minus: Ispravka vrednosti 0  0 
Svega 2.505  2.726 
Kupci u inostranstvu 0  0 
  Bivše jugoslovenske republike 0  0 
  Evropa 0  0 
  Afrika…. 0  0 
Minus: Ispravka vrednosti 0  0 
Svega 0  0 
Ukupno 2.505  2.726 
 
. 
 
 
7.5. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA I OBAVEZE 
 
Odložena poreska sredstva u iznosu od RSD 0  hiljada, obuhvataju iznose poreza iz dobiti koji mogu da se 
povrate u narednim periodima po osnovu odbitnih privremenih razlika, neiskorišćenih poreskih gubitaka i 
kredita. Priznaju se u meri u kojoj je verovatno da će budući oporezivi dobitak biti ostvaren. 
 
Odložene poreske obaveze u iznosu od RSD 3.966  hiljada, obuhvataju iznose poreza na dobit koji se plaćaju u 
narednim periodima po osnovu oporezivih privremenih razlika. 
 
Odložena poreska sredstva i obaveze po godinama: 
 2020.  2019. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Odložena poreska sredstva    
Odložene poreske obaveze 1.071  2.895 
Neto odložena poreska sredstva /(obaveze) 1.071  2.895 
 
Dozvoljeno je prebijanje odloženih poreskih sredstava i obaveza. 
 
Neto odložena poreska obaveza je razlika između iznosa knjigovodstvene vrednosti sredstava i obaveze u 
bilansu stanja i njihove poreske osnovice,poreski kredit po osnovu ulaganja u osnovna sredstva.  
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7.6. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA 
 
Potraživanja iz specifičnih poslova obuhvataju: 
 2020.  2019. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Potraživanja od izvoznika 0  0 
Potraživanja po osnovu uvoza za tuđ račun 0  0 
Potraživanja iz komisione i konsignacione prodaje 0  0 
Ostala potraživanja iz specifičnih poslova 0  0 
Minus: Ispravka vrednosti potraživanje iz specifičnih poslova 0  0 
Ukupno 0  0 
 
 
 
7.7. DRUGA POTRAZIVANJA 
 
Druga potraživanja obuhvataju: 
 2020.  2019. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Potraživanja za kamatu i dividende 0  0 
Potraživanja od zaposlenih 480  321 
Potraživanja od državnih organa i organizacija 0  0 
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak 0  0 
Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa 0  0 
Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju 0  0 
Potraživanja po osnovu naknada šteta 0  0 
Ostala kratkoročna potraživanja 172  542 
Minus: Ispravka vrednosti drugih potraživanja 0  0 
Ukupno 652  863 
 
 
 
 
7.8. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 
 
     2020.  2019. 
 Oznaka  

valute 
 Kamatna 

stopa 
 RSD hiljada  RSD hiljada 

Kratkoročni krediti i plasmani – matična i 
zavisna pravna lica 

       

Društvo XX 0  0  0  0 
Društvo XY 0  0  0  0 
Ostali 0  0  0  0 
Svega        
Kratkoročni krediti i plasmani – ostala  
povezana  pravna lica 

       

Društvo XX 0  0  0  0 
Društvo XY 0  0  0  0 
Ostali 0  0  0  0 
Svega 0  0  0  0 
Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji        
Društvo XX 0  0  0  0 
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Društvo XY 0  0  0  0 
Ostali 0  0  0  0 
Svega 0  0  0  0 
Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu        
Društvo XX 0  0  0  0 
Društvo XY 0  0  0  0 
Ostali 0  0  0  0 
Svega 0  0  0  0 
Ostali kratkoročni finansijski plasmani        
Banke RSD  0  2.921  3.149 
Društvo XY 0  0     
Ostali 0  0  0  0 
Svega 0  0  2.921  3.149 
Ukupno   0  2.921  3.149 
 
 
 
 
 
7.9. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I  GOTOVINA 
 
 2020.  2019. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
U dinarima:    
Hartije od vrednosti – gotovinski ekvivalenti 0  0 
Tekući (poslovni) računi 43  25 
Izdvojena novčana sredstva i akreditivi 0  0 
Blagajna 152  167 
Ostala novčana sredstva 0  0 
Novčana sredstva čije je korišćenje ograničeno ili vrednost umanjena 0  0 
Svega 195  192 
    
U stranoj valuti:    
Devizni računi 0  0 
Devizni akreditivi 0  0 
Devizna blagajna 0  0 
Ostala novčana sredstva 0  0 
Novčana sredstva čije je korišćenje ograničeno ili vrednost umanjena  0  0 
Svega 0  0 
Ukupno 195  192 
 
 
Društvo ima jedini tekući račun u Komercijalnoj banci. 
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7.10. POREZ NA DODATU VREDNOST  
 
Porez na dodatu vrednost odnosi se na: 
 2020.  2019. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po opštoj stopi (osim 
plaćenih avansa) 

3.550  3.379 

Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po posebnoj stopi (osim 
plaćenih avansa) 

376  351 

Porez na dodatu vrednost u datim avansima po opštoj stopi 0  0 
Porez na dodatu vrednost u datim avansima po posebnoj stopi 0  0 
Porez na dodatu vrednost plaćen pri uvozu dobara po opštoj stopi 0  0 
Porez na dodatu vrednost plaćen pri uvozu dobara po posebnoj stopi 0  0 
Porez na dodatu vrednost obračunat na usluge inostranih lica 0  0 
Naknadno vraćen porez na dodatu vrednost kupcima – stranim 
državljanima 

0  0 

PDV nadoknada isplaćena poljoprivrednicima 0  0 
Potraživanja za više plaćen porez na dodatu vrednost 0  0 
Ukupno 3.926  3.730 
 
 
 
 
7.11. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA 
 
Aktivna vremenska razgraničenja čine: 
 2020.  2019. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Unapred plaćeni troškovi 0  0 
Potraživanja za nefakturisani prihod 0  0 
Razgraničeni troškovi po osnovu obaveza 0  0 
Ostala aktivna vremenska razgraničenja 319  321 
Ukupno 319  321 
 
 
7.12. OSNOVNI KAPITAL 
 
Osnovni kapital obuhvata sledeće oblike kapitala: 
   2020.  2019. 
 %  RSD hiljada  RSD hiljada 
Akcijski kapital 93.50  205.178  205.178 
  - obične akcije 0  0  0 
  - preferencijalne akcije 0  0  0 
Udeli društva sa ograničenom odgovornošću 0  0  0 
Ulozi 0  0  0 
Državni i kapital 0  0  0 
Društveni kapital 0  0  0 
Zadružni udeli 0  0  0 
Emisiona premija 0  0  0 
Ostali osnovni kapital 6.5  14.247  14.247 
Ukupno 100  219.425  219.425 
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Akcionari (Članovi) Društva su: 
     2020.  2019. 
 Vrsta akcija  %  RSD hiljada  RSD hiljada 
Opština Bor Obične akcije   71.80643  147.331  147.331 
Akcionarski fond Obične akcije  8.19142  16.807  16.807 
Lupulović Miodrag Obične akcije  7.01537  14.394  14.394 
Mali akcionari Obične akcije  12.98678  26.468  26.468 
        
        
        
        
        
Ukupno   100  205  205 
 
Akcijski kapital čini 205 običnih akcija, knjigovodstvene vrednosti od 205.178 dinara.  
 
Akcijski kapital - obične akcije obuhvataju osnivačke i u toku poslovanja emitovane akcije sa pravom 
upravljanja, pravom na učešće u dobiti akcionarskog društva i na deo stečajne mase u skladu sa aktom o 
osnivanju, odnosno odlukom o emisiji akcija.  
Akcijski kapital - preferencijalne akcije predstavljaju kumulativne ili participativne akcije sa pravom prvenstva 
na isplatu dividendi i na naplatu iz stečajne mase. Po osnovu ovih akcija nema prava na upravljanje, a garantuje 
se stopa dividende od  - % godišnje. (ako je primenljivo). Preferencijalne akcije u iznosu RSD _____ hiljada 
predstavljaju akcije prenete bez naknade Fondu penzionog i invalidskog osiguranja u postupku svojinske 
transformacije (ili na druge vlasnike ako je primenjivo). Prava akcionara običnih akcija i preferencijalnih 
akcija definisana su Osnivačkim aktom Preduzeća, pa ih iz istog treba preuzeti i u ovom delu definisati. 
 
Izvršeno je usaglašavanje sa Centralnim registrom hartija od vrednosti 
 
Osnovna zarada po akciji 
 2020.  2019. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Dobit koja pripada akcionarima Društva  0  0 
Ponderisani prosečan broj izdatih običnih akcija u toku perioda  0  0 
     
 
 
Ostali osnovni kapital je nastao preknjižavanjem izvora vanposlovnih sredstava.  
 
 
 
7.13. REZERVE 
 
Rezerve obuhvataju sledeće oblike rezervi: 
 2020.  2019. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Zakonske rezerve 0  0 
Statutarne i druge rezerve 0  0 
Ukupno 0  0 
 
 
 
Statutarne i druge rezerve predstavljaju rezerve koje se formiraju u skladu sa opštim aktima Društva. 
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7.14. REVALORIZACIONE REZERVE 
 
 2020.  2019. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Iznos revalorizacionih rezervi na dan 1. januara  105.265  105.265 
Povećanje revalorizacionih rezervi  0  0 
Smanjenje revalorizacionih rezervi 0  0 
Iznos revalorizacionih rezervi na dan 31. decembra  105.265  105.265 
 
 
 
 
7.15. NEREALIZOVANI DOBICI/(GUBICI) PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I 
DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVATNOG REZULTATA  
 
 2020.  2019. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Aktuarski dobici i gubici po osnovu planova definisanih primanja 0  0 
Dobici ili gubici po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala 0  0 
Dobici ili gubici po osnovu udela u ostalom sveobuhvatnom dobitku ili 
gubitku pridruženih društava 

0  0 

Dobici ili gubici po osnovu preračuna finansijskih izveštaja inostranog 
poslovanja 

0  0 

Dobici ili gubici od instrumenata zaštite neto ulaganja u inostrano 
poslovanje 

0  0 

Dobici ili gubici po osnovu instrumenata zaštite rizika (hedžinga) 
novčanog toka 

0  0 

Dobici ili gubici po osnovu HoV raspoloživih za prodaju 0  0 
Ukupno 0  0 
 
 
 
 
7.16.  NERASPOREĐENI DOBITAK / GUBITAK 
 
 2020.  2019. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Neraspoređeni dobitak ranijih godina 478  298 
Neraspoređeni dobitak tekuće godine 0  180 
Ukupan dobitak 478  478 
Gubitak ranijih godina 152.861  152.861 
Gubitak tekuće godine 18.521  0 
Ukupan gubitak 171.382  152.861 
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7.17.   KRATKOROČNE OBAVEZE 
 
 
 
Obaveze iz specifičnih poslova 2020.  2019. 
Obaveze prema uvozniku RSD hiljada  RSD hiljada 
Obaveze po osnovu izvoza za tuđ račun 0  0 
Obaveze po osnovu komisione i konsignacione prodaje 0  0 
Ostale obaveze iz specifičnih poslova 0  0 
Svega 0  0 
 0  0 
Obaveze za zarade i naknade zarada (bruto)    
Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje se 
refundiraju 

3.719  2.319 

Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog 1.582  1.347 
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog 2.801  2.124 

Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret 
poslodavca 

2.467 
 
 

 1.892 

Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju 0  0 
Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret zaposlenog 
koje se refundiraju 

0  0 

Obaveze za poreze i doprinose  na naknade zarada na teret poslodavca 
koje se refundiraju 

0  0 

Svega 10.569  7.682 
    
Druge obaveze    
Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja 23.225  21.288 
Obaveze za dividende 0  0 
Obaveze za učešće u dobitku 0  0 
Obaveze prema zaposlenima 89  75 
Obaveze prema direktoru, odnosno članovima organa upravljanja i 
nadzora 

324  8 

Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima 1  15 
Obaveze za neto prihod preduzetnika koji akontaciju podiže u toku 
godine 

0  0 

Obaveze za kratkoročna rezervisanja 0  0 
Ostale obaveze 13  5 
Svega 23.652  21.391 
Ukupno 34.221  29.073 
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7.18. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST  
 
Obaveze za porez na dodatu vrednost obuhvataju: 
 2020.  2019. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Obaveze za PDV po izdatim fakturama po opštoj stopi 
(osim primljenih avansa) 

7.004  7.004 

Obaveze za PDV po izdatim fakturama po posebnoj stopi 
(osim primljenih avansa) 

340  366 

Obaveza za PDV po primljenim avansima po opštoj stopi 93  0 
Obaveza za PDV po primljenim avansima po posebnoj stopi 0  0 
Obaveza za PDV po osnovu sopstvene potrošnje po opštoj stopi 0  0 
Obaveza za PDV po osnovu sopstvene potrošnje po posebnoj stopi 0  0 
Obaveza za PDV po osnovu prodaje za gotovinu 0  0 
Obaveze za PDV po osnovu razlike obračunatog poreza na dodatu 
vrednost i prethodnog poreza 

0  0 

Ukupno 7.437  7.370 
 
 
 
 
7.19. OBAVEZE ZA OSTALE  POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE  
 
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine obuhvataju: 
 2020.  2019. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Obaveze za akcize 0  0 
Obaveze za porez iz rezultata 0  0 
Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret 
troškova 

0  0 

Obaveze za doprinose koji terete troškove 0  0 

Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine 
14.439 

 
 3.180 

Ukupno 14.439  14.439 
 
 
 
7.20. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 
 
Pasivna vremenska razgraničenja čine: 
 2020.  2019. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Unapred obračunati troškovi 0  0 
Unapred naplaćeni prihodi  0  0 
Razgraničeni zavisni troškovi nabavke 0  0 
Odloženi prihodi i primljene donacije 0  0 
Razgraničeni prihodi po osnovu potraživanja 0  0 
Ostala pasivna vremenska razgraničenja 4.031  65 
Svega 4.031  65 
Ukupno 4.031  65 
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8. VANBILANSNA EVIDENCIJA 
 
Društvo u 2020. Godini u vanbilansnoj imovini ima 13.779 a u 2019. 13.426. 
 
 
 
9.   FINANSIJSKI REZULTAT 
 

Red.br Podbilansi finansijskog rezultata 2020 2019 

1. Poslovni gubitak 11.078 1.889 

2. Gubitak iz finansiranja 3.572 183 

3. Ostali prihodi 666 2.252 

4. Ostali rashodi 571 0 

5. Neto gubitak poslovanja 14.555 0 

6. Dobitak pre oporezivanja 0 180 

7. Gubitak pre oporezivanja 14.555 0 

8. Neto dobitak 0 180 

9. Neto gubitak 18.521 0 

 
 

 
 
 
10. SUDSKI SPOROVI 
 
Privredno društvo u svojstvu tužioca ima potraživanja od svojih dužnika po osnovu sudskih sporova, koji su u 
raznim fazama sudskog postupka i to: 

-  Pančo ekstra doo Brestovac                               -  Stančić doo Bor 
-  Sveet mina Niš                                                   -  Gajić Boban iz Bora 
-  Stevanović Ivan iz Drenovca                             - Dragana Todorović iz Bora 
-  M2S promet doo Bor                                          - STR Zrno Bor 
-  Rtanjska mlekara doo Boljevac                          - SZTUR Bane pek Bor 

                             
 

  Privredno društvo ima izdate menice na ime garancija dobavljačima za isporučenu robu i usluge po 
ugovorima 
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11. HIPOTEKE NA NEPOKRETNOSTIMA 
 

Naziv poverioca Vrednost hipoteke u RSD 

Ministarstvo finansija-Poreska uprava 2.852.014,87 

Ministarstvo finansija-Poreska uprava 1.765.441,25 

Ministarstvo finansija-Poreska uprava 9.150.811,89 

Opštinska uprava Bor 17.781.278,64 

Ministarstvo finansija-Poreska uprava 7.716.380,85 

Ministarstvo finansija-Poreska uprava 6.237.289,80 

Ministarstvo finansija-Poreska uprava 8.804.723,91 

 
 
Iskazan neto gubitak u iznosu od 18.521 dinara. 
 
 
Dogadjaji nakon bilansa stanja: 
 
 
Tokom 2020.godine poslovanje Društva bilo je pod uticajem pandemije COVID – 19 virusa. 
Svetska zdravstvena organizacija je 11. marta 2020.godine objavila da širenje korona 
virusa predstavlja pandemiju, usled čega je Vlada Republike Srbije („Vlada“) 15.marta 
2020.godine, proglasila vanredno stanje, koje je trajalo do 22.maja 2020.godine. 
Tokom navedenog perioda, a i nakon toga, na snazi su bile restriktivne mere koje su imale 
uticaja na poslovanje svih privrednih subjekata u Republici Srbiji. 
Takođe u kratkom roku po objavi vanrednog stanja uvedene su mere u samom Društvu kako bi 
se obezbedila sigurnost zaposlenih na radnom mestu i sprečilo širenje virusa. Pored 
toga, nabavke osnovnih sirovina su funkcionisale bez zastoja. Preventivne mere za 
sprečavanje širenja virusa i siguran kanal nabavke su omogućili kontinuitet aktivnosti 
prodaje. Likvidnošću društva upravlja direkotor preduzeća. 
Osim toga, do dana odobrenja ovih izveštaja, obaveze iz poslovanja se redovnu izmiruju, a 
na osnovu sprovedenih analiza rukovodstvo očekuje da eć biti mogućnosti da nastavi da ih 
uredno izmiruje i u doglednoj budućnosti. 
Zbog specifičnosti situacija i uticaja na celokupnu privedu i povezane industrije, uticaj 
situacija na finansijske performanse Društva nije trenutno moguće proceniti sa 
visokim nivoom pouzdanosti. 
Na bazi prethodno navedenog finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa načelom 
nastavka poslovanja, koji podrazumeva da će Društvo nastaviti da posluje u 
neograničenom vremenskom periodu i da će da nastavi sa poslovanjem i u doglednoj 
budućnosti. 
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12. STALNOST POSLOVANJA 
 
Kada priprema finansijske izveštaje, rukovodstvo procenjuje sposobnost društva da nastavi da posluje na 
neodređeni vremenski period, saglasno sa načelom stalnosti.  
Finansijski izveštaji se pripremaju u skladu sa načelom stalnosti sve dok rukovodstvo ne odluči da likvidira 
društvo ili da prestane da posluje, odnosno ako nema bilo kakvu drugu mogućnost osim da tako uradi.  
 
Kada je rukovodstvo uvereno, na osnovu procena koje je izvršilo, da postoje značajne neizvesnosti koje su u 
vezi sa događajima ili uslovima koji mogu da izazovu značajnu sumnju u sposobnost društva da nastavi sa 
poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti, ta činjenica se obelodanjuje.  
 
Kada finansijski izveštaji nisu pripremljeni u skladu sa načelom stalnosti, ta činjenica se obelodanjuje, 
zajedno sa osnovom na kojoj su finansijski izveštaji pripremljeni i razloge zbog kojih društvo ne smatra da je 
poštovanje načela stalnosti opravdano. 
 
Prilikom procenjivanja da li je pretpostavka stalnosti opravdana, rukovodstvo uzima u obzir sve raspoložive 
podatke u vezi sa doglednom budućnošću, koja obuhvata najmanje dvanaest meseci od dana bilansa stanja, 
mada nije ograničena samo na taj period. Stepen razmatranja zavisi od činjenica u vezi sa svakim slučajem  
 
posebno. Ako je poslovanje društva u prošlosti bilo profitabilno, a finansijska sredstva lako dostupna, može da 
se zaključi da je u tom slučaju, i bez detaljnije analize, opravdano izvršiti računovodstveno obuhvatanje na 
osnovu načela stalnosti. U ostalim slučajevima, rukovodstvo će možda morati da uzme u obzir čitav niz 
činilaca koji se tiču tekuće i očekivane profitabilnosti, rokova za otplatu duga i potencijalnih izvora za 
refinansiranje, pre nego što bude zaključilo da je primena načela stalnosti opravdana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U Boru, 31.03.2021. 

 
Lica odgovorna za sastavljanje finansijskog izveštaja: 

Izvršni direktor 
_____________________ 

Snežana Stolić 
 

Rukovodilac službe računovodstva 
____________________  
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