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Попуњава правно лице-предузетник 

                  
Матични број   Шифра делатности      ПИБ 

20085797   4321      104069240 

                  

Назив                 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ", БЕОГРАД 

Седиште                 

Булевар краља Александра 73а, Београд 

                  

 
БИЛАНС  СТАЊА 

на дан 31.12.2014. године 

                  

              - у хиљадама динара- 

Група 
рачуна, 
рачун 

П О З И Ц И Ј А АОП Напомена 
број 

И з н о с 

Текућа 
година 

Крајње 
стање  

31.12.2013. 

Почетно 
стање  

01.01.2013. 

1 2 3 4 5 6 7 

  АКТИВА           

00 
А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ 
КАПИТАЛ 0001   -   

  
Б. СТАЛНА ИМОВИНА 
(0003+0010+0019+0024+0034) 0002   471,797 231,569 225,285 

01 
I. Нематеријална имовина 
(0004+0005+0006+0007+0008+ 
0009) 

0003 5 9,290 12,422 8,998 

010 и део 
019 1. Улагања у развој 0004   - - - 

011,012 и 
део 019 

2. Концесије, патенти, лиценце, 
робне и услужне марке, софтвер 
иостала права 

0005   9,290 12,422 8,998 

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 5 462,271 218,882 215,724 

020,021 и 
део 029 1. Земљиште 0011   2,971 2,971 2,971 

022 и део 
029 2. Грађевински објекти 0012   345,448 44,886 48,956 
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Група 
рачуна, 
рачун 

П О З И Ц И Ј А АОП Напомена 
број 

И з н о с 

Текућа 
година 

Крајње 
стање  

31.12.2013. 

Почетно 
стање  

01.01.2013. 

1 2 3 4 5 6 7 

023 и део 
029 3. Постројења и опрема 0013   91,214 111,995 103,321 

024 и део 
029 

4. Инвестиционе некретнине 0014   - - - 

025 и део 
029 

5. Остале некретнине, постројења 
и опрема 0015   - - - 

026 и део 
029 

6.Некретнине, постројења и опрема 
у припреми 0016   22,638 59,030 60,476 

027 и део 
029 

7. Улагања на туђим некретнинама, 
постројењим аи опреми 0017   - - - 

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

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

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

032 и део 
039 2. Основно стадо 0021   - - - 

037 и део 
039 3. Биолошка средства у припреми 0022   - - - 

037 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 6 236 265 563 

040 и део 
049 

1. Учшће у капиталу зависних 
правних лица 0025   - - - 

041 и део 
049 

2. Учешће у капиталу придружених 
правних лица и заједничким 
подухватима 

0026   - - - 

042 и део 
049 

3. Учешће у капиталу осталих 
правних лица и друге хартије од 
вредности расположиве за продају 

0027   - - - 

део 043, 
део 044 и 
део 049 

4. Дугорочни пласмани матичним и 
зависним правним лицима 0028   - - - 

део 043, 
део 044 и 
део 049 

5. Дугорочни пласмани осталим 
повезаним правним лицима 0029   - - - 

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

део 045 и 
део 049 

7. Дугорочни пласмани у 
иностранству 0031   - - - 
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Група 
рачуна, 
рачун 

П О З И Ц И Ј А АОП Напомена 
број 

И з н о с 

Текућа 
година 

Крајње 
стање  

31.12.2013. 

Почетно 
стање  

01.01.2013. 

1 2 3 4 5 6 7 

046 и део 
049 

8. Хартије од вредности које се 
држе до доспећа 0032   236 265 563 

048 и део 
049 

9. Остали дугорочни финансијски 
пласмани 

0033   - - - 

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

0034   - - - 

050 и део 
059 

1. Потраживања од матичног и 
зависног правног лица 0035   - - - 

051 и део 
059 

2. Потраживања од осталих 
повезаних правних лица 0036   - - - 

052 и део 
059 

3. Потраживања по основу продаје 
на робни кредит 0037   - - - 

053 и део 
059 

4. Потраживања 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 32 2,455 5,190 792 

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

0043   272,373 252,486 260,237 

Класа И 
I. ЗАЛИХЕ 
(0045+0046+0047+0048+0049+ 
0050) 

0044 7 118,036 87,516 95,479 

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

0045   117,770 87,416 95,323 

11 2. Недовршена производња и 
недовршене услуге 0046   - - - 

12 3. Готови производи 0047   - - - 

13 4. Роба 0048   - - - 

14 5. Стална средствa намењена 
продаји 0049   - - - 

15 6. Плаћени аванси за залихе и 
услуге 0050   266 100 156 
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Група 
рачуна, 
рачун 

П О З И Ц И Ј А АОП Напомена 
број 

И з н о с 

Текућа 
година 

Крајње 
стање  

31.12.2013. 

Почетно 
стање  

01.01.2013. 

1 2 3 4 5 6 7 

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

0051 8 2,980 43,465 45,871 

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   1,223 18,046 13,521 

203 и део 
209 

4. Купци у иностранству- остала 
повезана правна лица 0055   - - - 

204 и део 
209 5. Купци у земљи 0056   1,757 25,419 32,350 

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 ОДНОСА 

0059   - - - 

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 9 411 1,600 1,576 

236 

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

0061   - - - 

23 осим 236 
и 237 

VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ 
ПЛАСМАНИ 0062 10 46 305 709 

230 и део 
239 

1. Краткорочни кредити и 
пласмани-матична и зависна 
правна лица 

0063   - - - 

231 и део 
239 

2. Краткорочни кредити и 
пласмани-остала повезана правна 
лица 

0064   - - - 

232 и део 
239 

3. Краткорочни кредити и зајмови у 
земљи 0065   - - - 

233 и део 
239 

4. Краткорочни кредити и зајмови у 
иностранству 0066   - - - 

234, 235, 
238 и део 

239 

5. Остали краткорочни финансијски 
пласмани 0067   46 305 709 

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ 
И ГОТОВИНА 0068 11 148,828 3,015 63,232 

27 
VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ 
ВРЕДНОСТ 0069   1,295 12,379 34,568 

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА 
РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 12 777 104,206 18,802 

  Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА 
ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043) 0071   746,625 489,245 486,314 

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072 20 10,200 31,244 7,244 
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Група 
рачуна, 
рачун 

П О З И Ц И Ј А АОП Напомена 
број 

И з н о с 

Текућа 
година 

Крајње 
стање  

31.12.2013. 

Почетно 
стање  

01.01.2013. 

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 13 564,974 292,612 288,782 

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

0402   230,272 217,982 217,982 

300 1. Акцијски капитал 0403   - - - 

301 2. Удели друштва с ограниченом 
одговорношћу 0404   - - - 

302 3. Улози 0405   - - - 

303 4. Државни капитал 0406   230,272 217,982 217,982 

304 5. Друштвени капитал 0407   - - - 

305 6. Задружни удели 0408   - - - 

306 7. Емисиона премија 0409   - - - 

309 8. Остали основни капитал 0410   - - - 

31 II.УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ 
КАПИТАЛ 0411   - - - 

047 и 237 III.ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ 
АКЦИЈЕ 

0412   - - - 

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413   - - - 

330 

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

0414   225,520 - - 

33 осим 330 

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

0415   - - - 

33 осим 330 

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

0416   - - - 

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК 
(0418+0419) 0417   109,182 74,630 70,800 

340 1. Нераспоређени добитак ранијих 
година 0418   58,502 70,115 69,994 

341 2. Нераспоређени добитак текуће 
године 0419   50,680 4,515 806 
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Група 
рачуна, 
рачун 

П О З И Ц И Ј А АОП Напомена 
број 

И з н о с 

Текућа 
година 

Крајње 
стање  

31.12.2013. 

Почетно 
стање  

01.01.2013. 

1 2 3 4 5 6 7 

  IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА 
КОНТРОЛЕ 0420   - - - 

35 X. ГУБИТАК 0421   - - - 

350 1. Губитак ранијих година 0422   - - - 

351 2. Губитак текуће године 0423   - - - 

  
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И 
ОБАВЕЗЕ (0425+0432) 0424   15,224 33,174 61,722 

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

0425 14 15,224 8,577 7,682 

400 1. Резервисања за трошкове у 
гарантном року 0426   3,133 2,573 2,573 

401 2. Резервисања за трошкове 
обнављања природних богатстава 0427   - - - 

403 3. Резервисања за трошкове 
реструктуирања 

0428   - - - 

404 4. Резервисања за накнаде и друге 
бенефиције запослених 0429   5,390 6,004 5,109 

405 5. Резервисања за трошкове 
судских спорова 0430   6,701 - - 

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431   - - - 

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

0432   - 24,597 54,040 

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   - 24,597 54,040 

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у 
иностанству 0438   - - - 

416 7. Обавезе по основу финансијског 
лизинга 0439   - - - 

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440   - - - 

498 
В.ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ 
ОБАВЕЗЕ 0441 32 37,894 - - 

42 до 49 
(осим 498) 

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

0442   128,533 163,459 135,810 

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

0443 15 25,952 33,966 31,090 

420 1. Краткорочни кредити од 
матичних и зависних правних лица 

0444   - - - 
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Попуњава правно лице-предузетник 

                  
Матични број   Шифра делатности      ПИБ 

20085797   4321      104069240 

                  

Назив                 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ", БЕОГРАД 

Седиште                 

Булевар краља Александра 73а, Београд 

                  

 
БИЛАНС  УСПЕХА 

за период од 01.01.2014. до 31.12.2014. године 

                

            - у хиљадама динара- 

Група 
рачуна, 
рачун 

П О З И Ц И Ј А 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   749,789 846,795 

60 I.ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ 
(1003+1004+1005+1006+1007+1008) 1002   - 13,000- 

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

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

602 Приходи од продаје робе осталим повезаним 
правним лицима на домаћем тржишту 1005   - 8,296 

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

604 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007   - 4,704 

605 Приходи од продаје робе на иностраном тржишту 1008   - - 

61 
II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 
(1010+1011+1012+1013+1014+1015) 1009 21 734,891 817,168 

610 
Приходи од продаје производа и услуга матичним и 
зависним правним лицима на домаћем тржишту 1010   - - 

611 Приходи од продаје производа и услуга матичним и 
зависним правним лицима на иностраном тржишту 1011   - - 

612 Приходи од продаје производа и услуга осталим 
повезаним  правним лицима на домаћем тржишту 1012   544,736 599,185 
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Група 
рачуна, 
рачун 

П О З И Ц И Ј А АОП Напомена 
број 

И з н о с 

Текућа 
година 

Претходна 
година 

1 2 3 4 5 6 

613 Приходи од продаје производа и услуга осталим 
повезаним  правним лицима на иностраном тржишту 1013   - - 

614 Приходи од продаје производа и услуга  на домаћем 
тржишту 1014   190,155 217,983 

615 Приходи од продаје производа и услуга  на 
иностраном тржишту 1015   - - 

64 III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, 
ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 1016   2,887 4,537 

65. IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017   12,011 12,090 

  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   667,686 843,222 

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019   - - 

62 II.ПРИХОД ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020   - 4,985 

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 22 234,543 389,833 

513 VI.ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 23 13,053 13,609 

52 VII.ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И 
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 24 230,063 228,376 

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 25 122,745 146,211 

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 26 32,278 33,429 

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028 27 11,919 1,037 

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 28 23,085 35,712 

  В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) > 0 1030   82,103 3,573 

  Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) > 0 1031   - - 
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Група 
рачуна, 
рачун 

П О З И Ц И Ј А АОП Напомена 
број 

И з н о с 

Текућа 
година 

Претходна 
година 

1 2 3 4 5 6 

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ  ПРИХОДИ ( 1033+1038+1039 ) 1032 29 3,163 964 

66, осим 
662,663 и 

664 

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА 
И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 
(1034+1035+1036++1037) 

1033   90 144 

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   90 144 

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038   2,930 666 

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

1039   143 154 

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047) 1040 29 8,427 5,512 

56, осим 
562,563 и 

564 

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

1041   122 106 

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

561 
2. Финансијски расходи из односа са  осталим 
повезаним правним лицима 1043   22 6 

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

1044   - - 

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045   100 100 

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046   5,663 5,404 

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

1047   2,642 2 

  Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040) > 0 1048   - - 

  Ж.ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032) > 0 1049   5,264 4,548 

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

1050 30 2,285 2,129 

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

1051 30 23,563 1,173 

67 и 68, 
осим 683 и 

685 
Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 31 6,593 1,168 

57 и 58, 
осим 583 и 

585 
К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 31 7,896 375 
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Попуњава правно лице-предузетник 

                  
Матични број   Шифра делатности      ПИБ 

20085797   4321      104069240 

                  

Назив                 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ", БЕОГРАД 

Седиште                 

Булевар краља Александра 73а, Београд 

                  

 
ИЗВЕШТАЈ  О  ОСТАЛОМ  РЕЗУЛТАТУ 

за период од 01.01.2014. до 31.12.2014. године 

                

            - у хиљадама динара- 

Група 
рачуна, 
рачун 

П О З И Ц И Ј А АОП Напомена 
број 

И з н о с 

Текућа 
година 

Претходна 
година 

1 2 3 4 5 6 

  А. НЕТО РЕЗУЛТАТ  ИЗ  ПОСЛОВАЊА     - - 

  I. НЕТО ДОБИТАК ( АОП 1064) 2001 13 50,680 4,515 

  II НЕТО ГУБИТАК ( АОП 1065) 2002   - - 

  
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 13 265,317 - 

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   - - 
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Попуњава правно лице-предузетник 

                  
Матични број   Шифра делатности      ПИБ 

20085797   4321      104069240 

                  

Назив                 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ", БЕОГРАД 

Седиште                 

Булевар краља Александра 73а, Београд 

                  

 
ИЗВЕШТАЈ  О  ТОКОВИМА  ГОТОВИНЕ 

за период од 01.01.2014. до 31.12.2014. године 

            

        - у хиљадама динара- 

П О З И Ц И Ј А АОП 
И з н о с 

Текућа година Претходна 
година 

1 2 3 4 

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) 3001 1,047,094 906,690 

1. Продаја и примљени аванси 3002 1,042,880 900,288 

2. Примљене камате из пословних активности 3003 - 650 

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 4,214 5,752 

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 855,128 913,379 

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 556,705 667,431 

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 223,152 228,876 

3. Плаћене камате 3008 536 2,419 

4. Порез на добит 3009 265 69 

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 74,470 14,584 

III. Нето прилив готовине из пословних активности ( I - II ) 3011 191,966 - 

IV. Нето одлив готовине из пословних активности ( II - I ) 3012 - 6,689 

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ  АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА  
I. Приливи готовине из  активности инвестирања (1 до 5) 3013 3,628 896 

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014 - - 

2. Продаја нем. имовине, некретнина, постројења, опреме и 
биолошких средстава 3015 738 507 

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016 - 389 

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017 2,890 - 

5. Примљене дивиденде  3018 - - 
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Попуњава правно лице-предузетник 

                  
Матични број   Шифра делатности      ПИБ 

20085797   4321      104069240 

                  

Назив                 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ", БЕОГРАД 

Седиште                 

Булевар краља Александра 73а, Београд 

                  

 
  

ИЗВЕШТАЈ  О  ПРОМЕНАМА  НА  КАПИТАЛУ 
 

у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014. године 

                                    

                              - у хиљадама динара- 

Ред. 
бр. О п и с 

Компоненте капитала 

АОП 

30 

АОП 

31 

АОП 

32 

АОП 

35 

АОП 

047 и 237 

АОП 

34 

АОП 

330 

АОП 

331 

Основни 
капитал  

Уписани 
а 

неупла-
ћени 

капитал 

Резерве Губитак 

Отку-
пљене 

сопствене 
акције 

Нераспо-
ређена 
добит 

Рева-
лориза-
ционе 
резерве 

Акту-
арски 
добици 
или 

губици 

1 2   3   4   5   6   7   8   9   10 

1. Почетно стање на дан 
01.01.2013.                 

  а) дуговни салдо рачуна 4001  4019  4037  4055  4073  4091  4109  4127  
  б) потражни салдо рачуна 4002 217,982 4020  4038  4056  4074  4092 70,800 4110  4128  

2 
Исправка материјално 
значајних грешака и промена 
рачуноводствених политика  

                

  
а) исправке на дуговној страни 
рачуна 4003  4021  4039  4057  4075  4093  4111  4129  

  б) исправке на потражној 
страни рачуна 

4004  4022  4040  4058  4076  4094  4112  4130  

3. Кориговано почетно стање 
на дан 01.01.2013.                 

  
а) кориговани дуговни салдо 
рачуна (1а+2а-2б)>0 4005 - 4023 - 4041 - 4059 - 4077 - 4095 - 4113 - 4131 - 

  
б) кориговани потражни салдо 
рачуна (1б-2а+2б)>0 

4006 217,982 4024 - 4042 - 4060 - 4078 - 4096 70,800 4114 - 4132 - 
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Ред. 
бр. О п и с 

Компоненте капитала 

АОП 

30 

АОП 

31 

АОП 

32 

АОП 

35 

АОП 

047 и 237 

АОП 

34 

АОП 

330 

АОП 

331 

Основни 
капитал  

Уписани 
а 

неупла-
ћени 

капитал 

Резерве Губитак 

Отку-
пљене 

сопствене 
акције 

Нераспо-
ређена 
добит 

Рева-
лориза-
ционе 
резерве 

Акту-
арски 
добици 
или 

губици 

1 2   3   4   5   6   7   8   9   10 

4. Промене у претходној 2013. 
години                 

  а) промет на дуговној страни 
рачуна 

4007  4025  4043  4061  4079  4097 685 4115  4133  

  
б) промет на потражној страни 
рачуна 4008  4026  4044  4062  4080  4098 4,515 4116  4134  

5 Стање на крају претходне 
године 31.12.2013.                 

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

4009 - 4027 - 4045 - 4063 - 4081 - 4099 - 4117 - 4135 - 

  
б) потражни салдо рачуна (3б-
4а+4б)>0 4010 217,982 4028 - 4046 - 4064 - 4082 - 4100 74,630 4118 - 4136 - 

6 
Исправка материјално 
значајних грешака и промена 
рачуноводствених политика  

                

  а) исправке на дуговној страни 
рачуна 

4011  4029  4047  4065  4083  4101  4119  4137  

  
б) исправке на потражној 
страни рачуна 4012  4030  4048  4066  4084  4102  4120  4138  

7 Кориговано почетно стање 
на дан 01.01.2014.                 

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

4013 - 4031 - 4049 - 4067 - 4085 - 4103 - 4121 - 4139 - 

  
б) кориговани потражни салдо 
рачуна  (5б-6а+6б)>0 4014 217,982 4032 - 4050 - 4068 - 4086 - 4104 74,630 4122 - 4140 - 

8 Промене у текућој 2014. 
години                 

  а) промет на дуговној страни 
рачуна 

4015  4033  4051  4069  4087  4105 16,128 4123 39,797 4141  

  
б) промет на потражној страни 
рачуна 4016 12,290 4034  4052  4070  4088  4106 50,680 4124 265,317 4142  

9 Стање на крају текуће 
године 31.12.2014.                 

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

4017 - 4035 - 4053 - 4071 - 4089 - 4107 - 4125 - 4143 - 

  
б) потражни салдо рачуна (7б-
8а+8б)>0 4018 230,272 4036 - 4054 - 4072 - 4090 - 4108 109,182 4126 225,520 4144 - 
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Ред. 
бр. 

О п и с 

Компоненте капитала 

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)>0 

АОП 

332 

АОП 

333 

АОП 

334 и 335 

АОП 

336 

АОП 

337 

Добици или 
губици по 
основу 

улагања у 
власничке 
инструменте 
капитала 

Добици или 
губици по 

основу удела 
у осталом 
добитку или 
губитку 

придружених 
друштава 

Добици или 
губици по 
основу 

иностраног 
пословања и 
прерачуна 

финансијског 
извештаја 

Добици 
или 

губици по 
основу 
хеџинга 
новчаног 
тока 

Добици 
или 

губици по 
основу 
ХОВ 

располо-
живих за 
продају 

1 2   11   12   13   14   15   16   17 

1. Почетно стање на дан 
01.01.2013.               

  а) дуговни салдо рачуна 4145  4163  4181  4199  4217  
4235 288,782 4244 - 

  б) потражни салдо рачуна 4146  4164  4182  4200  4218  

2 
Исправка материјално 
значајних грешака и промена 
рачуноводствених политика  

              

  а) исправке на дуговној страни 
рачуна 

4147  4165  4183  4201  4219  
4236 - 4245 - 

  
б) исправке на потражној 
страни рачуна 4148  4166  4184  4202  4220  

3. Кориговано почетно стање на 
дан 01.01.2013.               

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

4149 - 4167 - 4185 - 4203 - 4221 - 
4237 288,782 4246 - 

  б) кориговани потражни салдо 
рачуна (1б-2а+2б)>0 

4150 - 4168 - 4186 - 4204 - 4222 - 

4. Промене у претходној 2013. 
години               

  
а) промет на дуговној страни 
рачуна 

4151  4169  4187  4205  4223  
4238 - 4247 - 

  б) промет на потражној страни 
рачуна 

4152  4170  4188  4206  4224  

5 Стање на крају претходне 
године 31.12.2013.               

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

4153 - 4171 - 4189 - 4207 - 4225 - 
4239 292,612 4248 - 

  б) потражни салдо рачуна (3б-
4а+4б)>0 

4154 - 4172 - 4190 - 4208 - 4226 - 

6 
Исправка материјално 
значајних грешака и промена 
рачуноводствених политика  

              

  
а) исправке на дуговној страни 
рачуна 

4155  4173  4191  4209  4227  
4240 - 4249 - 

  б) исправке на потражној 
страни рачуна 

4156  4174  4192  4210  4228  
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1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДУЗЕЋУ 
 

Управни одбор Јавног предузећа за дистрибуцију електричне енергије „Електродистрибуција– 
Београд“, Београд је на седници одржаној 19. септембра 2005. године донео Одлуку о 
оснивању Привредног друштва за одржавање мреже јавног осветљења „ЕДБ Јавно 
осветљење“ д.о.о., Београд. Решење о давању сагласности на Одлуку о оснивању 05 број 023-
6019/2005 донела је Влада Републике Србије 30. септембра 2005. године („Службени гласник 
РС“ број 83 од 30. септембра 2005. године). Привредно друштво је регистровано у Агенцији за 
привредне регистре 3. октобра 2005. године, под бројем БД. 92334/2005. 
 
На основу закључка Владе Републике Србије 05 број: 023-6902/2005 од 27. октобра 2005. 
године, између Јавног предузећа за дистрибуцију електричне енергије „Електродистрибуција-
Београд“, Београд и Републике Србије, закључен је Уговор о преносу удела у Привредном 
друштву за одржавање мреже јавног осветљења „ЕДБ Јавно осветљење“ д.о.о. Београд (II Ов. 
број 4199/2005 од 2. новембра 2005. године), којим су целокупан удео и сва оснивачка права 
пренета на Републику Србију. Дана 29. децембра 2005. године, Влада Републике Србије је 
донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Привредног друштва за 
одржавање мреже јавног осветљења „ЕДБ Јавно осветљење“ д.о.о., Београд 05. број 
023/6092/2005-11 („Службени гласник РС“ број 117 од 30. децембра 2005. године). 
 
Влада Републике Србије је 21. октобра 2010. године донела Закључак 05 број: 023-7660/2010-
3 којим је усвојила текст Уговора о преносу оснивачких права у Привредном друштву за 
одржавање мреже јавног осветљења „ЕДБ Јавно осветљење“ д.о.о., Београд, са Републике 
Србије на град Београд. Скупштина града Београда је на седници одржаној 11. новембра 2010. 
године донела Закључак број 463-773/10-С којим је прихваћена информација о потреби 
преноса оснивачких права у Привредном друштву за одржавање мреже јавног осветљења 
„ЕДБ Јавно осветљење“ д.о.о., Београд, са Републике Србије на град Београд и прихваћен 
текст Уговора о преносу оснивачких права у Привредном друштву за одржавање мреже јавног 
осветљења „ЕДБ Јавно осветљење“ д.о.о., Београд. На основу наведених закључака Владе 
Републике Србије и Скупштине града Београда, дана 18. новембра 2010. године је потписан 
Уговор о преносу оснивачких права у Привредном друштву за одржавање мреже јавног 
осветљења „ЕДБ Јавно осветљење“ д.о.о., Београд са Републике Србије на град Београд (у 
даљем тексту: „град Београд“ или „Оснивач“), II Ов. бр. 6344/2010 од 18. новембра 2010. 
године. 
 
Јавно комунално предузеће „Јавно осветљење“, Београд (у даљем тексту: ЈКП „Јавно 
осветљење“, Београд или „Предузеће“) организовано је Одлуком о промени оснивачког акта 
Привредног друштва за одржавање мреже јавног осветљења „ЕДБ Јавно осветљење“ д.о.о., 
Београд и промени облика организовања у Јавно комунално предузеће „Јавно осветљење“, 
Београд, број: 3-12/11-С коју је донела Скупштина града Београда, на седници одржаној дана 
03. фебруара 2011. године, а која је објављена у „Службеном листу града Београда“, број 
2/2011 од 03. фебруара 2011. године. 
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1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДУЗЕЋУ (наставак) 
 
Решењем Агенције за привредне регистре број БД 22220/2011 од 28. фебруара 2011. године, 
усвојен је захтев Предузећа, као подносиоца регистрационе пријаве и у Регистру привредих 
субјеката је регистрована промена података о привредном субјекту уписаном у Регистру 
привредних субјеката, којом је уписано Јавно комунално предузеће „Јавно осветљење“, 
Београд. 
 
На основу Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 119/2012), Скупштина 
града Београда је на седници одржаној 22. марта 2013. године донела Одлуку о промени 
оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Јавно осветљење“, Београд. 
 
Привремени орган града Београда је на седници одржаној 22. новембра 2013. године донео 
Одлуку о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Јавно 
осветљење“, Београд. 
 
Предузће као претежну делатност обавља комуналну делатност обезбеђивања јавног 
осветљења које обухвата одржавање, адаптацију и унапређење објеката и инсталација јавног 
осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене и то: 43.21 – 
Постављање електричних инсталација. Предузеће обавља комуналну делатност на подручју 
градских општина одређених актима града Београда. 
 
Предузеће обавља комуналну делатност као делтност од општег интереса у смислу одредби 
Закона о јавним предузећима, те произилази да је носилац искључивог права за обављање 
те делатности. 
 
Седиште Предузећа је у Београду, Булевар краља Александра 73а. Предузеће такође послује 
и на локацији Теодора Драјзера 42, Београд – Дедиње. 
 
Матични број Предузећа је је 20085797, а порески идентификациони број је 104069240. 
 
Предузеће је на дан 31. децембра 2014. године имало 167 запослених (31. децембра 2013. 
године: 173 запослена). 
 
Финансијски извештаји су одобрени од стране Директора Предузећа 11. маја 2015. године. 
 
Финансијске извештаје усваја Надзорни одбор Предузећа. 
 

  



ЈКП „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ“, БЕОГРАД 
 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ  
За годину завршену 31. децембра 2014. 
 
 

3 
 

2.  ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И 
РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД 
 

2.1. Финансијски извештаји 
 
Финансијски извештаји Предузећа укључују биланс стања на дан 31. децембра 2014. године и 
одговарајући биланс успеха, извептај о осталом резултату, извештај о токовима готовине и 
извештај о променама на капиталу за годину која се завршава на тај дан, као и преглед 
значајних рачуноводствених политика, друге напомене уз финансијске извештаје и 
статистички извештај. 
 
Садржина и форма образаца финансијских извештаја и садржина позиција у обрасцима је 
прописана Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна 
друштва, задруге и предузетнике („Сл. гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014).  
 
Контни оквир и садржина рачуна у Контном оквиру прописана је Правилником о контном 
оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике 
(„Сл. гласник РС", бр. 95/2014 - у даљем тексту: Правилник о контном оквиру). 
 
Основне рачуноводствене политике примењене за састављање ових финансијских извештаја 
наведене су у Напомени 3. Ове политике су конзистентно примењене на све приказане године, 
осим ако није другачије назначено. 
 
Финансијски извештаји су састављени у складу са начелом историјског трошка, осим ако је 
другачије наведено у рачуноводственим политикама које су дате у Напомени 3. 
 
Финансијски извештаји су приказани у РСД, који је у исто време и функционална валута 
Предузећа. 
 
Износи су исказани у РСД, заокружени на најближу хиљаду осим ако није другачије назначено. 
 
Састављање финансијских извештаја у складу са МСФИ захтева примену извесних кључних 
рачуноводствених процена. Оно, такође, захтева да руководство користи своје просуђивање 
у примени рачуноводствених политика Предузећа. Области које захтевају просуђивање већег 
степена или веће сложености, односно области у којима претпоставке и процене имају 
материјални значај за финансијске извештаје обелодањени су у напомени 4. 
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2.  ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И 
РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак) 
 

2.2. Oснoвe за састављањe и прeзeнтацију финансијских извeштаја 
 

Правна лица и предузетници у Републици Србији су у обавези да вођење пословних књига, 
признавање и процењивање имовине и обавеза, прихода и расхода, састављање, 
приказивање, достављање и обелодањивање финансијских извештаја врше у складу са 
Законом о рачуноводству (у даљем тексту: „Закон"), објављеном у „Сл. гласнику РС", бр. 
62/2013). Предузеће је, у складу са рачуноводственим политикама Оснивача, одабрало да 
примењује Међународне стандарде финансијског извештавања („МСФИ“), који у смислу 
наведеног закона, обухватају: Оквир за припремање и приказивање финансијских извештаја 
(„Оквир“), Међународни рачуноводствени стандарди („МРС“), Међународни стандарди 
финансијског извештавања („МСФИ“) и са њима повезана тумачења, издата од Комитета за 
тумачење рачуноводствених стандарда („IFRIC“), накнадне измене тих стандарда и са њима 
повезана тумачења, одобрени од Одбора за међународне рачуноводствене стандарде 
(„Одбор“), чији је превод утврдило и објавило министарство надлежно за послове финансија 
и који су били на снази на дан 31. децембра 2002. године.  
 
Измене МРС, као и нови МСФИ и одговарајућа тумачења, издати од Одбора и Комитета, у 
периоду од 31. децембра 2002. године до 31. децембра 2013. године, званично су усвојени 
Решењем Министра финансија Републике Србије („Министарство”) и објављени у Службеном 
гласнику РС бр. 35 на дан 27. марта 2014. године.  
 
Међутим, до датума састављања приложених финансијских извештаја, нису биле преведене 
све измене МРС/МСФИ и IFRIC тумачења која су била на снази за годишње периоде који 
почињу 1. јануара 2014. године. При том, приложени финансијски извештаји су приказани у 
формату прописаном Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за 
привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл. гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014), који 
преузима законом дефинисан потпун скуп финансијских извештаја који одступа од оног 
дефинисаног у МРС 1 „Приказивање финансијских извештаја”, а уз то у појединим деловима 
одступа и од начина приказивања одређених билансних позиција предвиђених наведеним 
стандардом. 
 
Објављени стандарди и тумачења на снази у текућем периоду који још увек нису званично 
преведени и усвојени, као и објављени стандарди и тумачења који још увек нису у примени, 
обелодањени су у напоменама 2.3 и 2.4. 
 

  



ЈКП „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ“, БЕОГРАД 
 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ  
За годину завршену 31. децембра 2014. 
 
 

5 
 

2.  ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И 
РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак) 
 

2.3. Нови стандарди, тумачења и измене постојећих стандарда на снази у текућем периоду 
који још увек нису званично преведени и усвојени у Републици Србији 
 
До датума усвајања приложених финансијских извештаја, следећи МРС, МСФИ и тумачења 
која су саставни део стандарда, као и њихове измене, издати од стране Одбора за 
међународне рачуноводствене стандарде, односно Комитета за тумачење међународног 
финансијског извештавања, ступили су на снагу 1. јануара 2014. године и као такви су 
применљиви на финансијске извештаје за 2014. годину, али још увек нису званично преведени 
и објављени од стране Министарства, па самим тим нису ни примењени од стране Предузећа: 
 

- Измене МРС 32 „Финансијски инструменти: презентација” - Пребијање финансијских 
средстава и финансијских обавеза (на снази за годишње периоде који почињу на дан 
или након 1. јануара 2014. године); 

- Измене МСФИ 10, МСФИ 12 и МРС 27 - „Инвестициони ентитети” (на снази за годишње 
периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2014. године); 

- Измене МРС 36 „Умањење вредности имовине” - Обелодањивања о надокнадивом 
износу нефинансијских средстава (на снази за годишње периоде који почињу на дан или 
након 1. јануара 2014. године);  

- Измене МРС 39 „Финансијски инструменти: признавање и одмеравање” – Новација 
деривата и наставак рачуноводства хеџинга (на снази за годишње периоде који почињу 
на дан или након 1. јануара 2014. године); и 

- IFRIC 21 „Дажбине” (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 
јануара 2014. године). 

 
2.4. Нови стандарди, тумачења и измене постојећих стандарда који нису ступили на снагу  

 
До датума усвајања приложених финансијских извештаја, следећи МРС, МСФИ и тумачења 
која су саставни део стандарда, као и њихове измене, издати су од стране Одбора за 
међународне рачуноводствене стандарде, односно Комитета за тумачење међународног 
финансијског извештавања али нису још ступили на снагу нити су званично преведени и 
објављени од стране Министарства, па самим тим нису ни примењени од стране Предузећа: 
 

- Измене различитих стандарда (МСФИ 2, МСФИ 3, МСФИ 8, МСФИ 13, МРС 16, МРС 24 
и МРС 38) које су резултат пројекта годишњег унапређења стандарда, „Циклус 2010-
2012”, објављеног од стране IASB-а у децембру 2013. године, првенствено кроз 
отклањање неконзистентности и појашњење текста (на снази за годишње периоде који 
почињу на дан или након 1. јула 2014. године).  
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2.  ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И 
РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак) 
 

2.4. Нови стандарди, тумачења и измене постојећих стандарда који нису ступили на снагу 
(наставак) 

 
- Измене различитих стандарда (МСФИ 1, МСФИ 3, МСФИ 13 и МРС 40) које су резултат 

пројекта годишњег унапређења стандарда, „Циклус 2011-2013”, објављеног од стране 
IASB-а у децембру 2013. године, првенствено кроз отклањање неконзистентности и 
појашњење текста (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 
2014. године); 

- Измене различитих стандарда (МСФИ 5, МСФИ 7, МРС 19 и МРС 34) које су резултат 
пројекта годишњег унапређења стандарда, „Циклус 2012-2014”, објављеног од стране 
IASB-а у септембру 2014. године, првенствено кроз отклањање неконзистентности и 
појашњење текста (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 
јануара 2016. године); 

- Измене МРС 19 „Примања запослених” - Дефинисани планови доприноса (на снази за 
годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2014. године); 

- МСФИ 9 „Финансијски инструменти” (на снази за годишње периоде који почињу на дан 
или након 1. јануара 2018. године).  

- Измене МСФИ 11 „Заједнички аранжмани” - Рачуноводствено обухватање стицања 
интереса у заједничким аранжманима (на снази за годишње периоде који почињу на дан 
или након 1. јануара 2016. године); 

- Измене МРС 16 „Некретнине, постројења и опрема“ и МРС 18 „Нематеријална улагања“ 
- Појашњење прихватљивих метода амортизације (на снази за годишње периоде који 
почињу на дан или након 1. јануара 2016. године); 

- МСФИ 14 „Регулаторни рачуни разграничења” (на снази за годишње периоде који 
почињу на дан или након 1. јануара 2016. године); 

- МСФИ 15 „Приходи из уговора са клијентима” (на снази за годишње периоде који почињу 
на дан или након 1. јануара 2017. године); 

- Измене МРС 16 „Некретнине, постројења и опрема“ и МРС 41 „Пољопривреда“ - 
Пољопривреда: Засади као основна биолошка средства (на снази за годишње периоде 
који почињу на дан или након 1. јануара 2016. године); 

- Измене МРС 27 „Појединачни финансијски извештаји“ - Метод удела у појединачним 
финансијским извештајима (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 
1. јануара 2016. године); 

- Измене МРС 28 „Улагања у придружене ентитете и заједничке подухвате“ и МСФИ 10 
„Консолидовани финансијски извештаји“ - Продаја или унос имовине између 
инвеститора и његовог придруженог ентитета или заједничког подухвата (на снази за 
годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2016. године). 
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2.  ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И 
РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак) 
 

2.5. Одступање рачуноводствених прописа Републике Србије од МСФИ 
 
Рачуноводствени прописи Републике Србије одступају од МСФИ у следећем: 
 

- Учешће запослених у добити се евидентира преко нераспоређене добити, а у складу са 
Правилником о контном оквиру, а не на терет резултата периода, како се то захтева по 
МРС 19 „Примања запослених". 
 

- У складу са раније важећим прописима, код састављања финансијских извештаја за 
2008/2009/2010/2012/2013. годину, било је дозвољено књижење позитивних и 
негативних курсних разлика насталих приликом прерачуна позиција биланса стања 
исказаних у страним средствима плаћања у корист или на терет биланса успеха, као 
позитивних или негативних курсних разлика. Позитивне и негативне курсне разлике 
настале приликом пословних трансакција у страним средствима плаћања књижене су у 
корист или на терет биланса успеха, као позитивне или негативне курсне разлике, осим 
за курсне разлике и ефекте уговорене валутне клаузуле обрачунате на недоспела 
потраживања и обавезе, које су у складу са изменама и допунама Правилника, исказане 
на осталим активним временским разграничењима. Сразмерни износ разграничених 
курсних разлика преноси се на негативне или позитивне курсне разлике на дан доспећа 
обавезе, односно потраживања по основу којих су обрачунате. Наведени третман 
одступа од захтева МРС 21 "Ефекти промена девизних курсева и МРС 39 "Финансијски 
инструменти: признавање и одмеравање". 
 
У складу са новим Правилником о контном оквиру, нето ефекат обрачунате уговорене 
валутне клаузуле, као и нето ефекат обрачунатих курсних разлика, формираних на 
напред наведени начин, исказаних су у оквиру осталих активних/пасивних временских 
разграничења на дан 31. децембра 2013. године преноси се на терет текућих 
финансијских расхода/прихода/ приликом састављања финансијских извештаја за 2014. 
годину. Наведени третман одступа од захтева МРС 8 „Рачуноводствене политике, 
промене рачуноводствених процена и грешке". 
 

- Ванбилансна средства и обавезе су приказана на обрасцу биланса стања. Ове ставке 
по дефиницији МСФИ не представљају ни средства ни обавезе. 

 
Сходно наведеном, а имајући у виду потенцијално материјалне ефекте које одступања 
рачуноводствених прописа Републике Србије од МСФИ и МРС могу имати на реалност и 
објективност финансијских извештаја Предузећа, приложени финансијски извештаји се не 
могу сматрати финансијским извештајима састављеним у сагласности са МСФИ и МРС. 
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2.  ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И 
РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак) 
 

2.6. Прерачунавање страних валута 
 
Сва средства и обавезе у страним средствима плаћања се на дан извештавања прерачунавају 
у њихову динарску противвредност применом званичног девизног курса Народне банке Србије 
важећег на тај дан (Напомена 40). Трансакције у страној валути се прерачунавају у 
функционалну валуту применом девизних курсева важећих на дан трансакције или 
вредновања по коме се ставке поново одмеравају.  
 
Позитивне и негативне курсне разлике настале из измирења таквих трансакција и из 
прерачуна монетарних средстава и обавеза изражених у страним валутама на крају године, 
признају се у билансу успеха, као део финансијских прихода, односно финансијских расхода.  
 

2.7. Упоредни подаци 
 
Упоредне податке и почетна стања чине подаци садржани у финансијским извештајима за 
2013. годину. Предузеће је у финансијским извештајима за 2014. годину извршило 
рекласификације износа приказаних у финансијским извештајима на дан 31. децембра 2013. 
године, у складу са Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за 
привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл. гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014). 
 
 

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА  
 
3.1. Нематеријална имовина 

 
Нематеријална имовина је немонетарно средство, без физичке суштине, које се може 
идентификовати. Такво средство се може идентификовати када је: 
 

- одвојиво, тј. могуће га је одвојити од предузећа и продати, изнајмити или разменити; 
- настало по основу уговорних или других законских права, без обзира да ли су та права 

преносива или одвојива од предузећа или других права и обавеза. 
 
Нематеријална средства која су засебно стечена почетно се вреднују по набавној вредности. 
 
Набавна вредност нематеријалних средстава која су стечена у пословној комбинацији је 
њихова фер вредност на датум стицања. Набавна вредност нематеријалне имовине стечене 
путем државног давања је њена фер вредност на датум када је давање добијено. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.1. Нематеријална имовина (наставак) 

 
Ако је нематеријално средство стечено у замену за немонетарно средство његова набавна 
вредност се одмерава у висини његове фер вредности, осим ако се не може утврдити његова 
фер вредност, када се набавном вредношћу стеченог средства сматра књиговодствена 
вредност средства датог у трансакцији размене. 
 
Интерно настали издаци у вези са нематеријалном ставком, укључујући и издатке настале по 
основу истраживања и развоја признају се као расход у периоду у коме су настали, осим 
уколико не чине део набавне вредности друге имовине која испуњава услове признавања. 
 
Нематеријална средства се, након почетног признавања, одмеравају по трошку набавке 
умањеном за целокупну акумулирану амортизацију и све акумулиране губитке од умањења 
вредности. 
 
Амортизација нематеријалне имовине врши се применом стопе, утврђене на основу 
процењеног корисног века трајања, на основицу коју чини њена набавна вредност по одбитку 
преостале вредности на крају века трајања. 
 
Нематеријална имовина се амортизује по стопама од 20 – 30% годишње. 
 
Нематеријална имовина се амортизује нa систeмaтскoj oснoви тoкoм прoцeњeнoг кoриснoг 
вeкa упoтрeбe, примeнoм прoпoрциoнaлнe мeтoдe. Обрачун амортизације нематеријалне 
имовине почиње од првог дана наредног месеца који следи месецу почетка коришћења 
нематеријалног средства. Амортизација се обрачунава и књижи на крају сваког месеца. 
 
Кoд угoвoрoм рeгулисaних нeмaтeриjaлних улaгaњa aмoртизaциja сe oбрaчунaвa примeнoм 
прoпoрциoнaлнe мeтoдe у тoку крaћeг oд слeдeћa двa пeриoдa: кoриснoг eкoнoмскoг вeкa 
упoтрeбe или угoвoрoм oдрeђeног рoкa кoришћeњa. 
 
Сматра се да је резидуална вредност (остатак вредности) нематеријалног средства једнака 
нули, осим када постоји уговорна обавеза трећег лица да откупи нематеријално средство по 
истеку његовог корисног века трајања. У таквим случајевима, може бити утврђена резидуална 
вредност искључиво ако се може претпоставити да ће по истеку вејатрајања постојати 
тржишна вредност за то средство. 
 
Непосредно пре састављања финансијских извештаја врши се поновна процена корисног века 
трајања нематеријалних средстава и опредељених метода за обрачун амортизације. Акo су 
oчeкивaњa знaтнo рaзличитa oд прeтхoдних прoцeнa, мeтoдe и стoпe aмoртизaциje сe 
прилaгoђaвajу зa тeкући и будућe пeриoдe. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.1. Нематеријална имовина (наставак) 

 
Рачунарски софтвер 

 
Издaци вeзaни зa рaзвoj или oдржaвaњe кoмпjутeрских сoфтвeрских прoгрaмa признajу сe кao 
трoшaк у пeриoду у кoмe нaстaну. 
 

3.2. Некретнине, постројења и опрема 
 
Некретнине, постројења и опрема су материјалне ставке које се држе за употребу у 
прoизвoдњи или зa испoруку рoбe или пружaњe услугa, зa изнajмљивaњe другим лицимa или 
у aдминистрaтивнe сврхe, а у вези са којима се очекују будуће економске користи у периоду 
дужем од једног обрачунског периода и чија је набавна цена у време набавке већа од просечне 
бруто зараде по запосленом у Републици Србији, према последњем објављеном податку 
републичког органа надлежног за послове статистике. 
 
Признавање некретнина, постројења и опреме се врши уколико су испуњени следећи услови: 
 

- постојање вероватноће прилива будућих економских користи у периоду дужем од 
годину дана и 

- постоји могућност поузданог мерења трошкова прибављања. 
 
Резервни делови и опрема за сервисирање се евидентирају као залихе и признају се као 
расход у моменту трошења. Значајнији резервни делови и резервни делови који се могу 
користити само за једну ставку некретнине, постројења и опреме признају се као некретнине, 
постројења и опрема ако испуњавају опште услове признавања. 
 
Приликом замене резервног дела некретнине, постројења и опреме вредност новог дела се 
укључује у набавну вредност уколико он испуњава опште услове признавања и под условом 
да се из набавне вредности искњижи садашња вредност дела који је замењен. 
 
Aкo je вeк трajaњa угрaђeнoг дeлa, признaтoг кao нaкнaдни издaтaк, рaзличит oд вeкa трajaњa 
срeдствa у кoje je угрaђeн, oндa сe тaj дeo вoди кao пoсeбнo срeдствo и aмoртизуje у тoку 
кoриснoг вeкa трajaњa, aли нe дужe oд вeкa трajaњa срeдствa у кojи je угрaђeн дeo. 
 
Уколико је за континуирано функционисање одређене ставке некретнине, постројења и 
опреме неопходна редовна детаљна контрола у периоду дужем од годину дана, трошкови 
контроле могу бити признати као набавна вредност тог средства уз обавезу искњижавања 
садашње вредности претходне контроле. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.2. Некретнине, постројења и опрема (наставак) 

 
Улагања која имају карактер текућег одржавања некретнина, постројења и опреме 
представљају расход периода у коме су настала. 
 
Земљиште и објекти су засебна средства и засебно се евидентирају, чак и у случају када су 
заједно стечени. 
 
Почетно вредновање - Када су некретнине, постројења и опрема прибављени: 
 

- куповином – почетно признавање се врши у висини набавне цене, a попусти и рабати 
исказани у фактури умањују фактурну цену увећану за зависне трошкове набавке; 

- сопственом производњом – почетно се признају у висини цене коштања, а када је цена 
коштања већа од нето продајне цене, признавање се врши по нето продајној цени; ако 
се плаћање одлаже дуже од уобичајених услова кредитирања, набавна вредност 
представља садашњу вредност свих будућих плаћања; 

- разменом – почетно вредновање се врши у висини фер вредности примљеног 
средства, а ако се она не може утврдити, вредновање се врши у висини 
књиговодствене вредности средства датог у размену; 

- трансакцијом финансијског лизинга – почетно вредновање као средства и обавезе у 
износу који је на почетку лизинга једнак фер вредности или садашњој вредности 
минималних плаћања уколико је ова вредност нижа; сви иницијални директни 
трошкови корисника лизинга увећавају износ признате вредности средства. 
 

Вредновање некретнина након почетног признавања 
 
Након што се признају као средство, некретнине, чија се фер вредност може поуздано 
одмерити, књиже се по ревалоризованом износу, који представља њихову фер вредност на 
датум ревалоризације, умањену за накнадну акумулирану амортизацију и накнадне 
акумулиране губитке због умањења вредности. Ревалоризација се врши довољно редовно, 
како би се обезбедило да се књиговодствена вредност битно не разликује од вредности до 
које би се дошло коришћењем фер вредност на крају извештајног периода. 
 
Учесталост ревалоризовања зависи од промена фер вредности некретнина које се 
ревалоризују. Када се фер вредност ревалоризованог средства битно разликује од његове 
књиговодствене вредности, потребна је даља ревалоризација. 
 
Прoцeну пoштeнe врeднoсти некретнина врши нeзaвисaн, прoфeсиoнaлнo квaлификoвaни 
прoцeњивaч нa oснoву пoдaтaкa сa aктивнoг тржиштa. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.2. Некретнине, постројења и опрема (наставак) 

 
Вредновање некретнина након почетног признавања (наставак) 
 
Ако се књиговодствена вредност средства повећа као резултат ревалоризације, то повећање 
се признаје у укупном осталом резултату и акумулира у капиталу, у оквиру позиције 
ревалоризационе резерве. Међутим, повећање се признаје у билансу успеха у износу у ком 
поништава ревалоризационо умањење исте имовине претходно признате у билансу успеха.  
 
Ако се књиговодствена вредност средства смањи као резултат ревалоризације, то смањење 
се признаје као расход. Међутим, смањење се признаје у укупном осталом резултату до износа 
постојећих ревалоризационих резерви које се односи на то средство. Смањење признато у 
укупном осталом резултату смањује износ акумулиран у капиталу у оквиру позиције 
ревалоризационе резерве. 
 
Нeкрeтнинe сe oтписуjу нa тeрeт рaсхoдa путeм aмoртизaциje. Изнoс нeкрeтнинa кojи пoдлeжe 
aмoртизaциjи oтписуje сe систeмaтски тoкoм њихoвoг кoриснoг вeкa трajaњa примeнoм 
прoпoрциoнaлне методе aмoртизaциje. 
 
Обрачун амортизације некретнина започиње првог дана у наредном месецу у односу на датум 
стављања некретнине у употребу. Амортизација се обрачунава и књижи на крају сваког 
месеца. 
 
Зa oбрaчун aмoртизaциje нeкрeтнинa примeњуje сe кoрисни вeк трajaњa и стoпe aмoртизaциje 
утврђeнe приликoм стaвљaњa у упoтрeбу свaкe нeкрeтнинe. Стопа за обрачун амортизације 
се утврђује на основу процењеног корисног века трајања тако што се број 100 подели 
процењеним корисним веком трајања.  
 
У примени су следеће годишње стопе амортизације некретнина: 
 

  Стопе амортизације 

   
Зграде  1.80% 
Портирнице  4.00% 
Мрежа јавног осветљења  10.00% 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.2. Некретнине, постројења и опрема (наставак) 

 
Oснoвицу зa aмoртизaциjу нeкрeтнинa чини рeвaлoризoвaни изнoс кojи изрaжaвa њихoву 
пoштeну врeднoст пo oдбитку прeoстaлe врeднoсти нeкрeтнинe. Aкo je прeoстaлa врeднoст 
нeкрeтнинe бeзнaчajнa смaтрa сe дa je jeднaкa нули, a кaдa je знaчajнa, прoцeњуje сe нa дaн 
стицaњa и нa дaн свaкe нaкнaднe рeвaлoризaциje врши сe нoвa прoцeнa прeoстaлe врeднoсти 
нeкрeтнинe. 
 
Када се врши процена некретнине, акумулирана амортизација на дан ревалоризације 
преправља се сразмерно промени бруто књиговодствене вредности средства, тако да је 
књиговодствена вредност после ревалоризације једнака ревалоризованом износу средства. 
 
Ревалоризационе резерве које су саставни део капитала који се односи на некретнине, 
постројења и опрему, преносе се директно на нераспоређену добит, када средство престане 
да се признаје. 
 
Важна компонента некретнине која има значајно различиту динамику и начин трошења од 
некретнине којој припада, амортизује се засебно током њеног корисног века трајања. 
 
Обрачун амортизације престаје када ставка некретнина престаје да се признаје. Обрачун 
амортизације не престаје када се средство не користи или када се не користи активно, осим 
ако је средство амортизовано. 
 
Вредновање постројења и опреме након почетног признавања 
 
Након почетног признавања ставке постројења и опреме се вреднују по набавној вредности 
умањеној за целокупну акумулирану амортизацију и целокупне акумулиране губитке због 
умањења вредности. 
 
Издаци за текуће одржавање постројења и опреме третирају се као расход периода у коме су 
настали. 
 
Постројења и опрема сe oтписуjу нa тeрeт рaсхoдa путeм aмoртизaциje. Изнoс постројења и 
опреме кojи пoдлeжe aмoртизaциjи oтписуje сe систeмaтски тoкoм њихoвoг кoриснoг вeкa 
трajaњa примeнoм прoпoрциoнaлне методе aмoртизaциje. 
 
Обрачун амортизације постројења и опреме започиње првог дана у наредном месецу у односу 
на датум стављања постројења и опреме у употребу. Амортизација се обрачунава и књижи на 
крају сваког месеца. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.2. Некретнине, постројења и опрема (наставак) 

 
Вредновање постројења и опреме након почетног признавања (наставак) 
 
Зa oбрaчун aмoртизaциje постројења и опреме примeњуje сe кoрисни вeк трajaњa и стoпe 
aмoртизaциje утврђeнe приликoм стaвљaњa у упoтрeбу свaкe ставке постројења и опреме. 
Стопа за обрачун амортизације се утврђује на основу процењеног корисног века трајања тако 
што се број 100 подели процењеним корисним веком трајања.  
 
У примени су следеће годишње стопе амортизације опреме: 
 

  Стопе амортизације 

   
Намештај  12.50% - 20.00% 
Рачунари и рачунарска опрема  20.00% - 30.00% 
Службена (путничка) возила  15,50% 
Возила за обављање делатности  14.30% - 16.60% 
Остала опрема  6.70% - 20.00% 

 
Oснoвицу зa aмoртизaциjу постројења и опреме чини набавна вредност пo oдбитку прeoстaлe 
врeднoсти постројења и опреме на крају њиховог корисног века трајања. Aкo je прeoстaлa 
врeднoст постројења и опреме бeзнaчajнa смaтрa сe дa je jeднaкa нули. 
 
Важна компонента постројења и опреме која има значајно различиту динамику и начин 
трошења од постројења и опреме којој припада, амортизује се засебно током њеног корисног 
века трајања. 
 
Обрачун амортизације престаје када ставка постројења и опреме престаје да се признаје. 
Обрачун амортизације не престаје када се средство не користи или када се не користи 
активно, осим ако је средство амортизовано. 
 
Умањење вредности некретнина, постројења и опреме 
 
Ако на датум биланса стања постоје индиције да је дошло до умањења вредности неке ставке 
некретнина, постројења и опреме, врши се процена њене надокнадиве вредности. Када је 
надокнадива вредност ставке мања од њене књиговодствене вредности, евидентира се 
губитак од умањења вредности који се признаје као расход периода у коме је настало 
умањење вредности. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.2. Некретнине, постројења и опрема (наставак) 

 
Умањење вредности некретнина, постројења и опреме (наставак) 
 
Ако на датум биланса стања постоје индиције да претходно признато умањење вредности 
некретнина, постројења и опреме више не постоји или постоји у мањем износу него што је 
евидентирано, врши се поновна процена надокнадиве вредности и свођење књиговодствене 
вредности на надокнадиву вредност, при чему се губитак од обезвређења признат у ранијим 
периодима сторнира и признаје као приход. 
 

3.3. Залихе 
 
Зaлихe су срeдствa: 
 
- кoja сe држe зa прoдajу у уoбичajeнoм тoку пoслoвaњa;  
- кoja су нaстaлa у прoцeсу прoизвoдњe, a нaмeњeнa су зa прoдajу; 
- у oблику мaтeриjaлa или пoмoћних срeдстaвa кoja сe трoшe у прoцeсу прoизвoдњe или 

приликoм пружaњa услугa. 
 
Залихе обухватају основни, помоћни и остали материјал. 
 
Вредновање залиха приликом њиховог прибављања 
 
Залихе се у моменту прибављања вреднују у висини ниже од следећих двеју вредности: 
 

- трошкови прибављања залиха (цена коштања или набавна вредност) или 
- процењене продајне цене умањене за трошкове довршења и продаје (нето продајна 

цена). 
 
За залихе робе и материјала трошкови прибављања подразумевају: фактурну вредност и 
директне зависне трошкове набавке, а трговачки попусти, рабати и сличне ставке умањују 
фактурну вредност. 
 
Фактурна вредност се утврђује на основу износа садржаног у фактури добављача. Уколико 
добављач не достави фактуру, калкулација у вези са обрачуном вредности залиха се 
сачињава на бази уговорене цене, при чему непоседовање фактуре не може да буде узрок 
кашњења израде калкулације. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.3. Залихе (наставак) 

 
Вредновање залиха приликом њиховог прибављања (наставак) 
 
Зависне трошкове набавке чине следећи директни трошкови: 
 

- увозне дажбине и порези (осим износа који могу да се рефундирају, као што је 
претходни ПДВ); 

- трошкови превоза залиха, у висини испостављене фактуре превозника; у случају 
сопственог превоза сачињава се калкулација цене коштања интерног превоза која 
обухвата амортизацију и трошкове одржавања превозног средства, зараде и друга 
примања запослених који опслужују превозно средство, гориво, осигурање и друге 
трошкове; ова цена коштања не укључује остварену добит и не треба да буде већа од 
уобичајене цене за сличан превоз; 

- манипулативни трошкови (трошкови утовара и истовара); 
- други трошкови који се могу директно приписати набавци - посреднички трошкови, 

шпедитерски трошкови, трошкови осигурања залиха у превозу, трошкови пратње 
специјалних врста залиха и слични трошкови настали у циљу довођења залиха на 
жељену локацију и у жељени облик. 

 
Уколико су залихе прибављене уз могућност одложеног плаћања, њихово признавање врши 
се у висини цене залиха набављених у уобичајеним условима продаје, а разлика се признаје 
као трошак камате током периода финансирања и не укључује се у вредност залиха. 
 
Залихе готових производа и недовршене производње вреднују се у висини трошкова 
прибављања, односно цене коштања или у висини нето продајне цене, ако је нижа. 
 
Oбрaчун трoшкoвa и учинaкa ћe сe вршити при сaстaвљaњу oбaвeзних финaнсиjских 
извeштaja нa крajу пoслoвнe гoдинe и нa крajу свaкoг квартала. 
 
Залихе услуга чине директни трошкови и индиректни трошкови настали у вези са пружањем 
услуга. Директни трошкови услуга су директни трошкови за рад особља које директно 
учествује у пружању услуга, директни трошкови материјала и остали директни трошкови, као 
што је ангажовање спољних експерата и слично. Индиректни трошкови услуга су трошкови 
помоћног материјала, енергије утрошене за пружање услуга, амортизација и одржавање 
опреме која учествује у извршењу услуге, трошкови надзорног особља и слично. 
 
Вредновање залиха приликом њиховог утрошка, односно реализације 
 
За вредновање трошења залиха користи се се метод просечних пондерисаних цена. 
Пондерисани просек израчунава се приликом пријема сваке наредне пошиљке. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.4. Финансијски инструменти 

 
Финансијски инструменти, тј. финансијска срeдства и oбавeзe сe eвидeнтирају у билансу 
стања предузећа, oд мoмeнта када предузеће пoстанe угoвoрним oдрeдбама вeзанo за 
инструмeнт. Финансијска средства престају да се признају када предузеће изгуби контролу над 
уговорним правима над тим инструментима, што се дешава када су права коришћења 
инструмената реализована, истекла, напуштена или уступљена. Финансијска обавеза 
престаје да се признаје када предузеће испуни обавезу или када је обавеза плаћања 
предвиђена уговором укинута или истекла. 
 
Финансијски инструменти се иницијално вреднују по фер вредности, увећаној за трошкове 
трансакција (изузев финансијских средстава или финансијских обавеза које се вреднују по 
фер вредности кроз биланс успеха), који су директно приписиви набавци или емитовању 
финансијског средства или финансијске обавезе. 
 
Класификација финансијских инструмената  
 
Руководство предузећа врши класификацију финансијских инструмената при иницијалном 
признавању. Класификација финансијских инструмената приликом почетног признавања 
зависи од сврхе због које су финансијски инструменти стечени и њихових карактеристика.  
 
Финансијска средства 
 
Финансијско средство је свако средство које је: 
 

(а) готовина; 
(б) инструмент капитала другог ентитета; 
(ц) уговорно право: 

 (i) примања готовине или другог финансијског средства од другог ентитета; или 
 (ii) размене финансијских средстава или финансијских обавеза с другим ентитетом под 

условима који су потенцијално повољни; или 
(д) уговор који ће бити или може бити измирен инструментима сопственог капитала ентитета. 

 
Финансијска средства су класификована у следеће категорије: финансијска средства кроз 
биланс успеха, финансијска средства која се држе до доспећа, финансијска средства 
расположива за продају и зајмови и потраживања. Класификација зависи од природе и сврхе 
финансијске имовине и одређена је у тренутку иницијалног признавања. Од калсификације 
зависи накнадно вредновање финансијских средстава. 

  



ЈКП „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ“, БЕОГРАД 
 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ  
За годину завршену 31. децембра 2014. 
 
 

18 
 

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.4. Финансијски инструменти (наставак) 

 
Финансијска средства (наставак) 
 
Метода ефективне каматне стопе 
 
Метода ефективне каматне стопе је метода обрачуна амортизоване вредности финансијског 
средства и расподеле прихода од камате током релевантног периода. Ефективна каматна 
стопа је стопа која тачно дисконтује очекивана будућа новчана примања кроз очекивани рок 
трајања финансијског инструмента или, где је прикладно, током краћег периода на нето 
књиговодствену вредност финансијског средства. 
 
Дугорочни финансијски пласмани 
 
Дугорочни финансијски пласмани обухватају: 
 
- учешћа у капиталу у зависним, придруженим и заједничким ентитетима,  
- хартије од вредности осталих правних лица расположиве за продају и  
- финансијска средства која се држе до доспећа, а која обухватају хартије од вредности 

које доспевају у року дужем од годину дана.  
 
Учешћа у капиталу других правних лица обухватају учешћа у зависним, придруженим и 
заједничким ентитетима, са циљем утицаја на пословну и финансијску политику тих ентитета, 
ради остваривања економских користи. 
 
Улагања у зависна правна лица (која о обезбеђују контролу, односно преко 50% управљачких 
права), придружена правна лица (која обезбеђују од 20%-50% управљачких права) и 
заједничка правна лица (која подразумевају заједничку контролу са трећим лицима) обухватају 
се методом набавне вредности, што подразумева да се ова улагања исказују по трошку 
прибављања. Улагања у зависна и придружена правна лица се умањују за умањење 
вредности идентификовано и утврђено у обрачунском периоду. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.4. Финансијски инструменти (наставак) 

 
Финансијска средства (наставак) 
 
Дугорочни финансијски пласмани (наставак) 
 
Улагања у остала правна лица (која обезбеђују мање од 20% управљачких права) 
представљају финансијска средства расположива за продају. Циљ ових улагања је 
остваривање финансијске користи од продаје ових хартија од вредности, а не од власништва, 
односно утицаја на пословну и финансијску политику других правних лица. Уколико се ради о 
фианнсијским средствима којима се јавно тргује, односно ако се може проценом утврдити 
њихова фер вредност, ова финансијска средства вреднују се по њиховој фер вредности, при 
чему се  добитак или губитак од финансијског средства признаје у оквиру нереализованих 
добитака/губитака по основу хартија од вредности, осим за трошкове умањења вредности и 
добитке и губитке по основу курсних разлика, док финансијско средство не престане да се 
признаје. По престанку признавања финансијског средства акумулирани добитак или губитак 
претходно признат у нереализованим добицима/губицима по основу хартија од вредности 
рекласификује се из капитала у биланс успеха, као рекласификација услед кориговања. Ако 
учешћа нису расположива на тржишту нити се проценом може утврдити њихова фер вредност, 
таква финансијска средства вреднују се по набавној вредности умањеној за евентуално 
обезвређење које се признаје у билансу успеха. 
 
Дивиденде стечене током држања финансијских средстава расположивих за продају су 
укључене у приходе од дивиденди и учешћа у капиталу када је настало право на прилив по 
основу дивиденди. 
 
Хартије од вредности које се држе до доспећа, а доспевају у року дужем од годину дана, су 
финансијска средства са фиксним плаћањима или плаћањима која могу да се утврде и са 
фиксним доспећем, за које предузеће има позитивну намеру и способности да их држи до 
доспећа. Након иницијалног признавања, хартије од вредности које се држе до доспећа 
евидентирају се по амортизованој вредности коришћењем метода ефективне каматне стопе, 
умањеној за исправке вредности, односно губитак по основу обезвређења. Амортизована 
вредност обрачунава се узимајући у обзир све дисконте или премије при куповини у току 
периода доспећа. Приходи по основу обрачунатих камата на ове инструменте се обрачунавају 
методом ефективне каматне стопе и исказују у оквиру прихода од камата. Накнаде које су део 
ефективног приноса на ове инструменте се разграничавају и исказују као пасивна временска 
разграничења и признају у корист биланса успеха током периода трајања инструмента.  
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.4. Финансијски инструменти (наставак) 

 
Финансијска средства (наставак) 
 
Потраживања од купаца и краткорочни финансијски пласмани 
 
Потраживања од купаца, краткорочни финансијски пласмани и остала потраживања са 
фиксним или одредивим плаћањима која се не котирају на активном тржишту класификују се 
као кредити и потраживања.  
 
Пoтраживања пo oснoву прoдајe признају сe пo врeднoстима из oригиналнe фактурe. 
Фактурисанe каматe у вeзи прoдајe дoбара и услуга признају сe каo друга пoтраживања и 
исказују сe у прихoдима у пeриoду у кoјeм настају. 
 
Потраживања се одмеравају по амортизованој вредности коришћењем метода ефективне 
каматне стопе, умањена за процењено умањење вредности. Приход од камате се признаје 
применом ефективне каматне стопе, осим у случају краткорочних потраживања, где би 
признавање прихода било нематеријално. 
 
Краткорочни финансијски пласмани обухватају хартије од вредности које се држе ради 
трговања, као и хартије од вредности које се држе до доспећа, а доспевају у року краћем од 
годину дана. 
 
Финансијска средства се класификују као средства за трговање ако су прибављена ради 
продаје или поновне куповине у кратком року, ради остваривања добитака из краткорочних 
промена цена истих или су деривати. Наведена средства се евидентирају у билансу стања по 
фер вредности. Сви добици и губици који настају приликом вредновања и продаје 
финансијских средстава по фер вредности исказују се у билансу успеха. 
 
Хартије од вредности које се држе до доспећа, а доспевају у року краћем од годину дана, су 
финансијска средства са фиксним плаћањима или плаћањима која могу да се утврде и са 
фиксним доспећем, за које предузеће има позитивну намеру и способности да их држи до 
доспећа. Након иницијалног признавања, хартије од вредности које се држе до доспећа 
евидентирају се по амортизованој вредности коришћењем метода ефективне каматне стопе, 
умањеној за исправке вредности, односно губитак по основу обезвређења. Амортизована 
вредност обрачунава се узимајући у обзир све дисконте или премије при куповини у току 
периода доспећа. Приходи по основу обрачунатих камата на ове инструменте се обрачунавају 
методом ефективне каматне стопе и исказују у оквиру прихода од камата. Накнаде које су део 
ефективног приноса на ове инструменте се разграничавају и исказују као пасивна временска 
разграничења и признају у корист биланса успеха током периода трајања инструмента.  
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.4. Финансијски инструменти (наставак) 

 
Финансијска средства (наставак) 
 
Готовина и готовински еквиваленти 
 
У извештајима о токовима готовине, под готовином се подразумевају новчана средства у 
благајни и новчана средства на рачунима код пословних банака. Готовински еквиваленти су 
краткорочна, високо ликвидна улагања која се брзо претварају у познате износе готовине и 
нису под значајним утицајем ризика промена вредности. Готовинске еквиваленте 
представљају орочени депозити код пословних банака на период до 90 дана. 
 
Финансијске обавезе 
 
Финансијска обавеза је свака обавеза која је: 
 

(а) уговорна обавеза: 
 (i) достављања готовине или другог финансијског средства другом ентитету; или 
 (ii) размењивања финансијских средстава или финансијских обавеза с другим ентитетом 

према условима који су потенцијално неповољни за ентитет; или 
(б) уговор који ће бити или може бити измирен инструментима сопственог капитала 
ентитета. 

 
У финансијске обавезе улазе обавезе по кредитима, обавезе по основу лизинга, обавезе из 
пословања и остале краткорочне обавезе. После почетног признавања, финансијске обавезе 
се одмеравају по амортизованој вредности користећи метод ефективне камате. 
 
Обавезе по кредитима 
 
Обавезе по кредитима се иницијално признају пo фeр врeднoсти приливa, бeз нaстaлих 
трaнсaкциoних трoшкoвa.  
 
Нaкнaдe плaћeнe при прибaвљaњу крeдитa сe у моменту исплате разграничавају на цео 
период коришћења кредита и признају у билансу успеха по методу ефективне каматне стопе 
током периода коришћења кредита. 
 
Након почетног признавања краткорочне обавезе по кредитима се одмеравају по 
недисконтованом износу готовине или друге накнаде за коју се очекује да ће бити плаћена за 
измиривање обавезе. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.4. Финансијски инструменти (наставак) 

 
Финансијске обавезе (наставак) 
 
Обавезе по кредитима (наставак) 
 
Дугорочне обавезе по кредитима се одмеравају по амортизованој вредности уз примену 
метода ефективне камате. Свe рaзликe измeђу oствaрeнoг приливa (умaњeнoг зa 
трaнсaкциoнe трoшкoвe) и изнoсa oтплaтa, признajу сe у билaнсу успeхa у пeриoду кoришћeњa 
крeдитa примeнoм мeтoдe eфeктивнe кaмaтнe стoпe. 
 
Део дугорочних обавеза који доспева за плаћање у периоду од годину дана, од дана 
састављања финансијских извештаја, исказује се као краткорочна обавеза. 
 
Обавезе из пословања 
 
Обавезе из пословања обухватају обавезе према добављачима и остале краткорочне 
обавезе. 
 
Oбaвeзe прeмa дoбaвљaчимa су oбaвeзe плaћaњa дoбaвљaчу зa прeузeту рoбу или 
примљeнe услугe у рeдoвнoм тoку пoслoвaњa. Oбaвeзe прeмa дoбaвљaчимa сe клaсификуjу 
кao тeкућe укoликo дoспeвajу зa плaћaњe у рoку до годину дана (oднoснo у oквиру рeдoвнoг 
циклусa пoслoвaњa укoликo je дужи од годину дана). У супрoтнoм, oвe oбaвeзe  сe искaзуjу кao  
дугoрoчнe. Oбaвeзe прeмa дoбaвљaчимa сe инициjaлнo искaзуjу пo фeр врeднoсти, a нaкнaднo 
сe oдмeрaвajу прeмa aмoртизoвaнoj врeднoсти кoришћeњeм мeтoдa eфeктивнe кaмaтнe 
стoпe. 
 
Остале краткорочне обавезе исказане су по номиналној вредности. 
 
Пребијање финансијских средстава и финансијских обавеза 
 
Финансијска средства и финансијске обавезе се пребијају, а разлика између њихових сума се 
признаје у билансу стања, ако, и само ако, постоји законом омогућено право да се изврши 
пребијање признатих износа и постоји намера да се исплата изврши по нето основу, или да 
се истовремено прода средство и измири обавеза. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.4. Финансијски инструменти (наставак) 

 
Умањење вредности финансијске имовине 
 
Финансијска имовина, осим имовине исказане по фер вредности кроз биланс успеха, се 
процењује за индикаторе умањења на сваки датум биланса стања. Финансијска имовина је 
умањена тамо где је доказано да су, као резултат једног или више догађаја који су се десили 
након почетног признавања финансијске имовине, процењени будући новчани токови 
инвестиције измењени.  
 
За акције које се не котирају на берзи а класификоване су као расположиве за продају, 
значајан или продужен пад у фер вредности вредносног папира испод његовог трошка сматра 
се објективним доказом умањења. 
 
За сву осталу финансијску имовину, укључујући откупиве вредносне папире класификоване 
као расположиве за продају и потраживања по финансијском најму, објективан доказ умањења 
може укључити: 
 

- значајне финансијске тешкоће издаваоца или корисника; или 
- пропуст или кашњење у отплати камате или главнице; или 
- могућност да ће дужник пасти под стечај или финансијску реорганизацију. 

 
За одређене категорије финансијске имовине, као што су потраживања од купаца, средства 
за која је процењено да нису умањена појединачно, накнадно се процењују за умањење на 
колективној основи. Објективан доказ умањења портфолија потраживања могао би укључити 
претходно искуство предузећа у наплати, кашњење у наплати након периода доспећа, као и 
промене у националним или локалним економским условима који стоје у узајамној вези са 
неизвршењем потраживања.  
 
За финансијску имовину исказану по амортизованом трошку, износ умањења је разлика 
између књиговодствене вредности имовине и садашње вредности процењених будућих 
новчаних токова, дисконтованих користећи оригиналну ефективну каматну стопу финансијског 
средства. 
 
За пoтраживања oд правних лица пo кoјима јe прoтeкаo рoк за наплату од најмањe 60 дана 
врши сe исправка врeднoсти пoтраживања. Изузeтнo, мoжe сe вршити прoцeна извeснoсти 
наплатe за oву групу дужника и пoјeдиначнo, при чему околноси везане за конкретно 
потраживање могу указати да потраживање није обезвређено, иако је од рока за његову 
наплату прошло више од 60 дана. 

  



ЈКП „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ“, БЕОГРАД 
 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ  
За годину завршену 31. децембра 2014. 
 
 

24 
 

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.4. Финансијски инструменти (наставак) 

 
Умањење вредности финансијске имовине (наставак) 
 
Исправка вредности пoтраживања нe врши сe по основу потраживања од повезаних лица, као 
ни oд лица кoјима сe истoврeмeнo и дугујe. 
 
Приликoм прoцeнe вeрoватнoћe наплатe пoтраживања предузеће узима у обзир свe дoгађајe 
насталe у периоду од датума биланса до датума усвајања финансијских извештаја. 
 
За сва пoтраживања пo кoјима јe пoкрeнут судски пoступак (спорна потраживања), врши сe 
исправка вредности пoтраживања. 
 
Када постоји индиција да предузеће неће бити у стању да наплати све доспеле износе према 
уговореним условима за потраживања или улагања која се држе до доспећа, која су изражена 
по амортизованој вредности, настаје губитак због обезвређења. Исказани износ потраживања 
се умањује до процењене вредности, која може да се поврати, ово умањење се врши или 
директно или путем исправке вредности потраживања. 
 
Директан отпис вредности појединачних потраживања може да се изврши само под следећим 
условима:  
 

1) да се несумњиво докаже да су та потраживања претходно била укључена у приходе 
предузећа;  

2) да је за та потраживања у књигама предузећа извршена исправка вредности;  
3) да су потраживања утужена, односно да је покренут извршни поступак ради наплате 

потраживања, или да су потраживања пријављена у ликвидационом или стечајном 
поступку над дужником и да је судски или извршни поступак правноснажно окончан. 

 
Уколико се у наредном периоду износ губитка због обезвређења смањи, врши се укидање 
губитка корекцијом рачуна исправке вредности и признавањем прихода. 
 
Када се финансијско средство расположиво за продају сматра обезвређеним, кумулативни 
добитак и губитак претходно признат на осталом укупном резултату рекласификује се на 
добитак и губитак датог периода.  
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.4. Финансијски инструменти (наставак) 

 
Умањење вредности финансијске имовине (наставак) 
 
За финансијску имовину исказану по амортизованом трошку, ако се, у наредном периоду, 
износ губитака од умањења вредности смањи и то смањење се односи на догађај који је 
настао након што је умањење признато, претходно признат губитак умањења може се 
признати кроз добитак и губитак у мери која неће резултирати књиговодственим износом 
већим него што би био амортизовани трошак да није дошло до признавања умањења 
вредности на датум када је умањење вредности исправљено.  
 
Када су у питању власнички инструменти – улагања расположива за продају, губици од 
обезвређења претходно признати кроз добитак и губитак се не поништавају у извештају о 
укупном резултату/билансу успеха. Било које увећање фер вредности након губитка по основу 
обезвређења се признаје на осталом укупном резултату и акумулира се директно на позицији 
ревалоризационих резерви насталих по основу улагања. По питању дужничких хартија од 
вредности, губици по основу обезвређења се у значајној мери укидају у извештају о укупном 
резултату/билансу успеха у случају да дође до повећања фер вредности улагања које се може 
објективно повезати са догађајем који се десио након признавања губитка по основу 
обезвређења. 
 
Фер вредност финансијских инструмената 
 
Предузеће на дан 31. децембра 2014. године нема финансијска средстава и финансијске 
обавезе које се вреднују по фер вредности. 
 
Финансијски инструменти који се не вреднују по фер вредности 
 
Финансијски инструменти који нису вредновани по фер вредности укључују: готовину и 
готовинске еквиваленте, дугорочне и краткорочне финансијске пласмане, потраживања из 
пословања, као и краткорочне кредите и обавезе према добављачима. 
 
Због свог краткорочног карактера, књиговодствена вредност готовине и готовинских 
еквивалената, краткорочних финансијских пласмана, потраживања из пословања, као и 
краткорочних кредита и обавеза из пословања, одговара приближно њиховој фер вредности. 
Поред тога, дугорочни финансијски пласмани се вреднују по амортизованој вредности и 
наплаћују по набавној вредности о року доспећа. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 

3.5. Лизинг 
 
Лизинг се класификује као финансијски лизинг у свим случајевима када се лизингом на 
корисника лизинга преносе у највећој мери сви ризици и користи који произлазе из власништва 
над средствима. Сваки други лизинг се класификује као оперативни лизинг. 
 
Предузеће као давалац лизинга 
 
Приход по основу оперативног лизинга (приход од ренти) признаје се применом линеарне 
методе током периода трајања лизинга. 
 
Предузеће као корисник лизинга 
 
Средства која се држе по уговорима о финансијском лизингу се првобитно признају као 
средства предузећа по садашњој вредности минималних рата лизинга утврђених на почетку 
периода лизинга. Одговарајућа обавеза према даваоцу лизинга се укључује у биланс стања 
као обавеза по финансијском лизингу. 
 
Плаћање рата лизинга се распоређује између финансијских трошкова и смањења обавеза по 
основу обавеза лизинга са циљем постизања константне стопе учешћа у неизмиреном износу 
обавезе. Oдгoвaрajућe oбaвeзe зa зaкупнинe, умaњeнe зa финaнсиjскe рaсхoдe, укључуjу сe у 
oстaлe дугoрoчнe oбaвeзe. Финансијски расходи се признају одмах у билансу успеха, осим ако 
се директно могу приписати средствима која се оспособљавају за употребу, у којем се случају 
капитализују у складу са општом политиком предузећа о трошковима позајмљивања. 
Нeкрeтнинe, пoстрojeњa и oпрeмa стeчeни путем финaнсиjскoг лизингa aмoртизуjу сe тoкoм 
пeриoдa крaћeг oд кoриснoг вeкa трajaњa срeдствa и пeриoдa зaкупa. 
 

3.6. Порез на добит 
 
Обавеза за порез на добит рачуноводствено се евидентира као збир текућег и одложеног 
пореза. 
 
Текући порез на добит 
 
Текући порез на добит представља износ који се обрачунава применом прописане пореске 
стопе на основицу утврђену пореским билансом, коју представља износ добитка пре 
опорезивања по одбитку ефеката усклађивања прихода и расхода, у складу са пореским 
прописима Републике Србије, уз умањење за прописане пореске кредите. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 

3.6. Порез на добит (наставак) 
 
Текући порез на добит (наставак) 
 
Вредновање текућих пореских обавеза врши се у износу који се очекује да ће бити плаћен 
надлежном пореском органу (враћен од стране пореског органа). 
 
Износ текућег пореза који није плаћен признаје се као обавеза текуће године. 
 
Више плаћени износ пореза за текући и претходне периоде од износа доспелог за плаћање 
признаје се као средство (потраживање). 
 
Одложени порез на добит 
 
Одложени порез представља износ који је повратив или платив у будућем периоду, а који је 
настао као резултат трансакција и догађаја из претходних периода. Такав порез настаје по 
основу разлике између износа средстава и обавеза који су признати у билансу стања и 
признавања тих износа од стране пореског органа, и преноса неискоришћених пореских 
губитака и пореских кредита. 
 
Одложени порез на добит се обрачунава коришћењем метода утврђивања обавеза према 
билансу стања, за привремене разлике произашле из разлике између пореске основе 
потраживања и обавеза у билансу стања и њихове књиговодствене вредности. Важеће 
пореске стопе на датум биланса стања се користе за утврђивање разграниченог износа пореза 
на добит. Одложене пореске обавезе се признају за све опорезиве привремене разлике. 
Одложена пореска средстава се признају за све одбитне привремене разлике и ефекте 
пренетог губитка и пореских кредита на порески биланс, који се могу преносити, до степена до 
којег ће вероватно постојати опорезива добит од које се одложена пореска средства могу 
искористити. 
 
Одложена пореска средства и обавезе се обрачунавају по пореској стопи чија се примена 
очекује у периоду када ће се средство реализовати, односно обавеза измирити. Oдлoжeни 
пoрeски приходи и расходи сe признају у кoрист или на тeрeт биланса успeха, oсим када сe 
oднoсе на пoзицијe кoјe сe признају дирeктнo у кoрист или на тeрeт капитала, у кoм случају сe 
oдлoжeни пoрeз такoђe распoрeђујe у oквиру капитала. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.6. Порез на добит (наставак) 

 
Одложена пореска средства 
 
Одложена пореска средства се признају по основу: 
 
- пренетих пореских губитака; 
- сталних средстава која подлежу амортизацији, када је књиговодствена вредност мања од 

пореске основице за обрачун амортизације; 
- пренетих неискоришћених пореских кредита по основу улагања у основна средства који 

се могу пренети на рачун пореза на добит будућих периода – за периоде закључно са 31. 
децембром 2013. године; 

- резервисања за отпремнине, када расход није признат у периоду у ком је обрачунат, али 
ће бити признат у будућем периоду у ком ће отпремнине бити исплаћене; 

- расхода од обезвређења имовине који није признат у пореском билансу текућег периода, 
али ће се признати у пореском периоду кад та имовина буде отуђена, употребљена или 
оштећена услед више силе. Ово се може применити само кад је извесно да ће имовина 
бити отуђена; 

- расхода на име јавних прихода који нису плаћени у пореском периоду и који се због тога 
не признају као расход у пореском билансу тог периода, али ће бити признати као расход 
у пореском билансу пореског периода у ком ће бити плаћени; и 

- неискоришћеног пореског кредита по основу међукомпанијских дивиденди који се може 

пренети на терет добити из будућих обрачунских периода. 

 
Одложено пореско средство утврђује се тако што се важећа или очекивана пореска стопа 
примењује на одбитне привремене разлике. 
 
Закон о порезу на добит правних лица Републике Србије не предвиђа да се порески губици из 
текућег периода могу користити као основа за повраћај пореза плаћеног у претходним 
периодима. Међутим, губици из текућег периода исказани у пореском билансу могу се 
користити за умањење пореске основице будућих обрачунских периода, али не дуже од пет 
година. Порески губици настали пре 1. јануара 2010. године могу се преносити на рачун 
будућих добитака у периоду не дужем од десет година. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.6. Порез на добит (наставак) 

 
Одложене пореске обавезе 
 
Одложене пореске обавезе настају по основу: 
 
- сталних средстава која подлежу амортизацији, када је њихова књиговодствена вредност 

већа од пореске основице за обрачун амортизације; 
- ревалоризације сталне имовине у складу са методом фер вредности. 
 
Одложена пореска обавеза утврђује се тако што се важећа или очекивана пореска стопа 
примењује на опорезиве привремене разлике. 
 
Пребијање одложених пореских средстава и обавеза 
 
Предузеће пребија одложена пореска средства и одложене пореске обавезе ако, и само ако: 
 

(а) предузеће има законско право да пребија текућа пореска средства са текућим 
пореским обавезама; и 
(б) одложена пореска средства и одложене пореске обавезе се односе на порез на 
добитак који је иста пореска власт наметнула или: 

(i) истом пореском ентитету; или 
(ii) различитим пореским ентитетима који намеравају да или измире текуће пореске 

обавезе и средства на нето основи или да истовремено остваре средства и измире 
обавезе у сваком будућем периоду у ком се очекује измирење или повраћај значајних 
износа одложених пореских обавеза или средстава. 

 
Уколико је резултат пребијања нето одложена пореска обавеза, она се обавезно признаје у 
финансијском извештају. 
 
Уколико је резултат пребијања нето одложено пореско средство, оно се признаје до износа у 
којем се у будућем периоду очекује добит (односно опорезива добит). 
Порези и доприноси који не зависе од резултата 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.7. Порези и доприноси који не зависе од резултата 

 
Порези и доприноси који не зависе од резултата укључују порез на имовину, доприносе за 
зараде на терет послодавца и разне друге порезе и доприносе који се плаћају према разним 
републичким и општинским прописима. Ови порези и доприноси укључени су у остале 
пословне расходе. 
 

3.8. Дугорочна резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална средства 
 
Дугорочно резервисање се признаје уколико: 
 

- предузеће има садашњу обавезу, законску или изведену, која је резултат прошлих 
догађаја, 

- постоји извесност одлива ресурса који ће уследити поводом измирења обавезе и 
- износ обавезе поуздано може да се процени. 

 
Одмеравање резервисања се врши у висини најбоље процене издатака који ће бити потребни 
за измиривање садашње обавезе на дан биланса стања. Извршена резервисања се 
преиспитују на дан сваког биланса стања и када постоји потреба усклађују се са најбољом 
садашњом проценом. 
 
Резервисање се искључиво користи за намене за које је било признато. У случају да извесност 
будућих одлива у вези са резервисањем престане да постоји, резервисање се укида у корист 
прихода. 
 
Taмo гдe je учинaк врeмeнскe врeднoсти нoвцa знaчajaн, изнoс рeзeрвисaњa прeдстaвљa 
сaдaшњу врeднoст издaтaкa зa кoje сe oчeкуje дa ћe бити пoтрeбни зa измирeњe oбaвeзe.  
 
Дискoнтнa стoпa која се користи за свођење очекиваних издатака на садашњу вредност je 
стoпa прe oпoрeзивaњa кoja oдрaжaвa тeкућe тржишнe прoцeнe врeмeнскe врeднoсти нoвцa и 
ризикa спeцифичних зa oбaвeзу. Дискoнтнa стoпa нe oдрaжaвa ризикe зa кoje су прoцeнe 
будућих тoкoвa гoтoвинe кoригoвaнe. 
 
Одлуку о појединачном резервисању доноси директор предузећа. 
 
Потенцијалне обавезе се не признају у билансу стања, као ни потенцијална имовина, већ се о 
њима даје информација у напоменама уз финансијске извештаје, уколико је вероватан одлив, 
односно прилив економских користи по том основу. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.9. Бенефиције за запослене  

 
Пoрeзи и дoпринoси фoндoвима за сoцијалну сигурнoст запoслeних 
 
У складу са прoписима кoји сe примeњују у Рeпублици Србији, предузеће јe у oбавeзи да плаћа 
пoрeзe и дoпринoсe пoрeским oрганима и државним фoндoвима кoјима сe oбeзбeђујe 
сoцијална сигурнoст запoслeних. Предузеће јe oбавeзнo да oд брутo зараде запoслeних 
oбустави порезе и дoпринoсe и да их, у имe запoслeних, уплати фoндoвима. Осим тога, овe 
oбавeзe укључују и дoпринoсe на тeрeт пoслoдавца у изнoсима oбрачунатим пo стoпама 
прoписаним закoном. Пoрeзи и дoпринoси на тeрeт запoслeнoг и дoпринoси на тeрeт 
пoслoдавца сe књижe на тeрeт расхoда пeриoда на кoји сe oднoсe. 
 
Oбавeзe пo oснoву oтпрeмнина и јубиларних награда 
 
Предузеће на основу одредби Закона о раду и Колективног уговора има обавезу исплате 
запосленима отпремнине приликом одласка у пензију. Запослени има право на отпремнину 
при одласку у пензију или при престанку радног односа по сили закона због губитка радне 
способности, најмање у висини износа две просечне зараде коју би запослени остварио у 
месецу који претходи месецу у коме се исплаћује отпремнина, с тим што тако исплаћена 
отпремнина не може бити нижа од две просечне зараде по запосленом исплаћене код 
послодавца за месец који претходи месецу у коме се врши исплата отпремнине, односно две 
просечне зараде исплаћене у граду, према последњем објављеном податку органа надлежног 
за послове статистике, ако је то за запосленог повољније (запослени се опредељује за износ 
који је за њега најповољнији).  
 
Према важећем Колективном уговору усвојеном 29. јануара 2015. године, запослени има 
право на јубиларну награду поводом непрекидног рада у предузећу након проведених првих 
десет година рада, а после тога сваке пете године, и то:  
 

- за 10 година – 0.5 просечне зараде у предузећу; 
- за 15 година – 0.625 просечне зараде у предузећу; 
- за 20 година – 0.75 просечне зараде у предузећу; 
- за 25 година – 0.875 просечне зараде у предузећу; 
- за 30 година - 1 просечна зарада у предузећу; 
- за 35 година – 1.1 просечне зараде у предузећу; 
- за 40 година – 1.1 просечне зараде у предузећу. 

 
  



ЈКП „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ“, БЕОГРАД 
 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ  
За годину завршену 31. децембра 2014. 
 
 

32 
 

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.9. Бенефиције за запослене (наставак) 

 
Краткорочна, плаћена одсуства 
 
Акумулирана плаћена одсуства могу да се преносе и користе у наредним периодима, уколико 
у текућем периоду нису искоришћена у потпуности. Очекивани трошкови плаћених одсустава 
се признају у износу кумулираних неискоришћених права на дан биланса, за које се очекује да 
ће бити искоришћени у наредном периоду. У случају неакумулираног плаћеног одсуства, 
обавеза или трошак се не признају до момента када се одсуство искористи. 
 

3.10. Расходи 
 
Расходи обухватају расходе настале у току редовних активности предузећа (трошкови 
материјала, зараде, амортизација и други пословни расходи) и губитке. 
 
Губици представљају друге ставке које задовољавају дефиницију расхода и могу, али не 
морају, настати у току редовних активности. 
 
Губици представљају умањења економских користи и као такви нису по својој природи 
различити од расхода. Они се обично приказују на нето основи без одговарајућих прихода. 
 
Губици обухватају губитке од продаје и расходовања имовине, мањкове, расходе по основу 
директних отписа потраживања, по основу обезвређења имовине и друге непоменуте расходе. 
 
Расходи се признају у обрачунском периоду на који се односе и истовремено утичу на 
смањење средстава или повећање обавеза. 
 
Признати расходи директно се повезују са признатим приходима у пословном резултату 
обрачунског периода. 
 
Приликом признавања расхода треба да се поштују следећи критеријуми: 
 

- расходи имају за последицу смањење средстава или повећање обавеза, 
- расходи подразумевају директну повезаност између насталих трошкова и појединих 

ставки прихода, 
- када се очекује остварење прихода у више наредних обрачунских периода, признавање 

расхода се врши сукцесивно, поступком разумне алокације на обрачунске периоде, 
- расход се признаје у обрачунском периоду у коме је настала обавеза, када нема услова 

да се истовремено изврши признавање позиције имовине. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.11. Приходи 

 
Приходи обухватају приливе економских користи од уобичајених активности предузећа 
(продаје робе, производа и услуга, активирање учинака, субвенције, дотације, повраћај 
дажбина) и добитке (по основу продаје имовине, и ревалоризације сталне имовине, вишкове 
и нереализоване добитке). 
 
Приходи се признају по фер вредности примљене накнаде или потраживања. Приходи се 
признају ако се истовремено повећа вредност средстава или се смањи вредност обавеза. 
 
Приход укључује бруто приливе примљених економских користи, односно приливе користи 
чије се примање очекује. Износи који су наплаћени или се потражују за рачун трећих лица не 
признају се као приход. 
 
Приход од продаје евидентира се након испоруке производа или пружања услуга купцима, у 
складу са уговореним условима продаје. Одобрени попусти и количински рабати садржани у 
фактури се не признају као приход. Накнадно одобрени попусти у цени признају се као 
умењење прихода. 
 
Примљени аванси се не признају као приход, већ као обавеза. 
 
Прихoд oд кaмaтa сe признaje нa врeмeнски прoпoрциoнaлнoj oснoви примeнoм мeтoдe 
eфeктивнe кaмaтнe стoпe. У случajу умaњeњa врeднoсти пoтрaживaњa, прeдузeћe умaњуje 
књигoвoдствeну врeднoст пoтрaживaњa дo нaдoкнaдивoг изнoсa, кojи прeдстaвљa прoцeњeни 
будући нoвчaни тoк дискoнтoвaн пo првoбитнoj eфeктивнoj кaмaтнoj стoпи финaнсиjскoг 
инструмeнтa, и нaстaвљa дa прикaзуje прoмeнe дискoнтa кao прихoд oд кaмaтe. Прихoд oд 
кaмaтe нa зajмoвe чиja je врeднoст умaњeнa утврђуje сe примeнoм мeтoдe првoбитнe 
eфeктивнe кaмaтнe стoпe. 
 
Прихoд oд дивидeнди сe признaje кaдa сe устaнoви прaвo дa сe дивидeндa прими. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.12. Уговори о изградњи 

 
Уговор о изградњи је уговор посебно закључен за изградњу једног средства или комбинације 
средстава која су тесно међусобно повезана или међузависна у смислу њиховог пројектовања, 
технологије и функције или крајње намене или употребе. 
 
Уговори о изградњи обухватају следеће врсте уговора: 
 

- Уговор по фиксној цени је уговор о изградњи по коме извођач радова прихвата фиксну 
уговорну цену или фиксну стопу по јединици учинка која је у неким случајевима 
предмет клаузула о повећању трошкова. 

- Уговор са накнадним увећањем трошка је уговор о изградњи према коме се извођачу 
радова надокнађују одобрени или другачије дефинисани трошкови увећани за 
проценат ових трошкова или фиксну накнаду. 

 
Уговори о изградњи обухватају: 
 

- уговоре за пружање услуга које су директно повезане са изградњом датог средства и  
- уговоре о рушењу или обнови средстава и обнови околине после рушења средстава. 

 
Приход по основу уговора 
 
Приход по основу уговора обухвата: 
 

(а) почетни износ прихода договорен уговором; и 
(б) варијације уговореног рада, захтеве и финансијске стимулације: 

(i) у мери у којој је вероватно да ће резултирати приходом; и 
(ii) када их је могуће поуздано мерити. 

 
Приход по основу уговора се одмерава по фер вредности примљене или потраживане 
накнаде. На одмеравање уговорног прихода делује много неизвесности које зависе од исхода 
будућих догађаја. 
 
Процене често треба ревидирати када се догађаји десе и неизвесности разрешавају. Према 
томе, износ прихода по основу уговора се може увећати или умањити из једног периода у 
наредни. 

 

  



ЈКП „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ“, БЕОГРАД 
 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ  
За годину завршену 31. децембра 2014. 
 
 

35 
 

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.12. Уговори о изградњи (наставак) 

 
Приход по основу уговора (наставак) 
 
Варијација је упутство купца за промену обима радова које треба обавити према датом 
уговору. 
 
Варијација може водити увећању или умањењу уговорног прихода.  
 
Варијација се укључује у приход по основу уговора када: 
 

- је вероватно да ће купац одобрити варијацију и износ прихода који настаје као 
резултат те варијације; и 

- износ прихода се може поуздано одмеравати. 
 
Потраживање (захтев) је износ који извођач покушава да наплати од купца или друге стране 
као надокнаду за трошкове који нису обухваћени уговорном ценом. Код одмеравања износа 
прихода који се остварује потраживањима (захтевом) постоји висок ниво неизвесности и 
мерење често зависи од исхода преговора. Према томе, потраживања се укључују у приход 
по основу уговора само када: 
 

- су преговори дошли у толико поодмаклу фазу да је вероватно да ће купац прихватити 
то потраживање; и 

- износ, који ће купац вероватно прихватити, се може поуздано измерити. 
 
Финансијске стимулације су додатни износи исплаћени извођачу уколико су дефинисани 
стандарди извођења задовољени или премашени. 
 
Стимулације су обухваћене приходом када: 
 

- је реализација уговора довољно поодмакла да је вероватно да ће дефинисани 
стандарди извођења бити задовољени или премашени; и 

- износ стимулације се може поуздано одмеравати. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.12. Уговори о изградњи (наставак) 

 
Трошкови по основу уговора 
 
Трошкови по основу уговора обухватају: 
 

- трошкове који се директно односе на конкретан уговор, 
- трошкове који су приписиви уговорним активностима уопште и могу се алоцирати 

датом уговору; и 
- други трошкови за које се купац посебно терети према условима уговора. 

 
Трошкови неког конкретног уговора подразумевају: 
 

- трошкове радне снаге на градилишту, укључујући надзор градилишта; 
- трошкове материјала употребљеног у изградњи; 
- амортизацију постројења и опреме коришћених у вези са уговором; 
- трошкове доношења постројења, опреме и материјала на градилиште и њиховог 

одношења са градилишта; 
- трошкове изнајмљивања постројења и опреме; 
- трошкове пројектовања и техничке подршке директно повезане са уговором; 
- процењене трошкове поправке и рада по основу гаранције, укључујући очекиване 

трошкове гаранције; и 
- потраживања трећих лица. 

 
Ови трошкови се могу умањити сваким споредним приходом који није обухваћен приходом по 
основу уговора, на пример приходом од продаје вишка материјала и отуђивања постројења и 
опреме по реализацији уговора. 
 
Трошкови који могу бити приписиви уговорним активностима уопште и који се могу алоцирати 
конкретним уговорима укључују: 
 

- осигурање; 
- трошкове пројектовања и техничке помоћи директно повезане са уговором; 
- режијске трошкове изградње; и 
- трошкове позајмљивања. 

 
Такви трошкови се алоцирају уз коришћење систематичних и рационалних метода који се 
примењују доследно на све трошкове са сличним карактеристикама. Алокација се заснива на 
уобичајеном нивоу активности изградње.  
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.12. Уговори о изградњи (наставак) 

 
Трошкови по основу уговора (наставак) 
 
Трошкови за које се купац посебно терети према условима уговора могу обухватати неке 
опште административне трошкове и трошкове развоја, чија је накнада дефинисана условима 
уговора. 
 
Трошкови који се не могу приписати уговорним активностима или се не могу алоцирати неком 
уговору, искључују се из трошкова уговора о изградњи. Такви трошкови обухватају: 
 

- опште трошкове извођења пројекта чија накнада није дефинисана уговором; 
- трошкове продаје; 
- трошкове истраживања и развоја чија накнада није дефинисана уговором; и 
- амортизацију неупосленог постројења и опреме који се не користе у вези са датим 

уговором. 
 
Трошкови по основу уговора обухватају трошкове приписиве уговору за период од датума 
сачињавања уговора до коначног извршења уговора. Међутим, трошкови који су директно 
повезани са уговором и који су настали при сачињавању уговора такође се обухватају као део 
уговорних трошкова уколико се могу одвојено идентификовати и поуздано одмеравати и када 
је вероватно да ће уговор бити сачињен. Када се трошкови, настали при сачињавању уговора, 
признају као расход за период у ком су настали, они се не обухватају трошковима по основу 
уговора када се уговор сачињава у неком наредном периоду. 
 
Признавање прихода и расхода по основу уговора 
 
Када се исход уговора о изградњи може поуздано проценити, приход по основу уговора и 
трошкови повезани са уговором о изградњи се признају као приходи и расходи, односно у 
зависности од степена извршења уговора на крају извештајног периода (метод процента 
извршења). Очекивани губитак од уговора о изградњи се истовремено признаје као расход. 
 
У случају уговора са фиксном ценом, исход уговора о изградњи може се поуздано проценити 
када су задовољени сви следећи услови: 
 

- укупан приход по основу уговора се може поуздано одмерити, 
- вероватно је да ће економске користи од уговора приспети у ентитет, 
- трошкови извршавања уговорних радова и степен завршености радова на крају 

извештајног периода могу се поуздано одмерити; и 
- уговорни трошкови приписиви уговору могу се јасно утврдити и поуздано одмерити да 

би се стварни трошкови по основу уговора могли поредити са ранијим проценама. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.12. Уговори о изградњи (наставак) 

 
Признавање прихода и расхода по основу уговора (наставак) 
 
У случају уговора са накнадним увећањем трошка, исход уговора о изградњи може се 
поуздано процењивати када су задовољени сви следећи услови: 
 

- вероватно је да ће економске користи од уговора приспети у ентитет, и 
- уговорни трошкови приписиви уговору, без обзира на то да ли се посебно накнађују 

или не, могу се јасно утврдити и поуздано одмерити. 
 
Уколико извођач направи уговорне трошкове који су повезани са активностима које су према 
уговору предвиђене за неки будући период, такви уговорни трошкови се признају као средство 
под условом да је вероватно да ће они бити надокнађени. Такви трошкови представљају износ 
који купац дугује и често се класификују као уговорни радови у току. 
 
Када се јави неизвесност око наплативости износа већ укљученог у приход по основу уговора 
и већ признатог у добитку или губитку, ненаплативи износ или износ чија је наплативост 
престала да буде извесна, признаје се пре као расход, а не као кориговање износа прихода 
по основу уговора. 
 
Степен извршења уговора се може утврдити на различите начине. Ентитет користи метод 
којим се поуздано мери обављени посао. У зависности од природе уговора, методи могу 
обухватати: 
 

- пропорцију трошкова по основу уговора направљених за посао обављен до датог 
датума у односу на процењене укупне уговорне трошкове; 

- преглед обављеног посла; или 
- завршавање физичког обима уговорних радова. 

 
Када се исход уговора о изградњи не може поуздано проценити: 
 

- приход се признаје само за оне настале трошкове по основу уговора за које је 
вероватно да ће се надокнадити; и 

- трошкови по основу уговора се признају као расход у периоду у ком су настали. 
 
Приход по основу уговора се признаје само за настале трошкове за које се очекује да ће бити 
наплативи. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.12. Уговори о изградњи (наставак) 

 
Признавање прихода и расхода по основу уговора (наставак) 
 
Пошто се исход уговора не може поуздано проценити, не признаје се никаква добит. Међутим, 
иако се исход уговора не може поуздано проценити, може постојати вероватноћа да ће укупни 
трошкови по основу уговора премашити укупне приходе по основу уговора. У таквим 
случајевима, свако очекивано прекорачење укупних трошкова по основу уговора у односу на 
укупни уговорни приход признаје се неодложно као расход. 
 
Признавање очекиваних губитака 
 
Када је вероватно да ће укупни трошкови по основу уговора прекорачити укупни приход по 
основу уговора, очекивани губитак се неодложно признаје као расход. 
 
Износ таквог губитка утврђује се без обзира на: 
 

- то да ли су започети радови по уговору или не; 
- на степен извршења уговорене активности или 
- износ добити које се очекују од других уговора који се не третирају као јединствен уговор 

о изградњи. 
 
Промене процена 
 
Метода процента извршења примењује се кумулативно у сваком обрачунском периоду на 
текуће процене прихода по основу уговора и трошкова по основу уговора. Према томе, ефекат 
промене процене уговорног прихода или трошкова по основу уговора или ефекат промене 
процене резултата уговора, рачуноводствено се обухвата као промена рачуноводствене 
процене сходно МРС 8 – „Рачуноводствене политике, промене рачуноводствених процена и 
грешке“. Промењене процене се користе за утврђивање износа прихода и расхода признатих 
у добитку или губитку у периоду у коме је промена учињена и у наредним периодима. 
 

3.13. Трошкови позајмљивања 
 
Трошкови позајмљивања су камата и други трошкови настали у вези са позајмљивањем 
средстава и обухватају: 
 

- расход по основу камате, утврђен коришћењем метода ефективне каматне стопе; 
- финансијско терећење у вези са финансијским лизингом; и 
- курсне разлике настале по основу позајмљивања у страној валути, у износу до ког се не 

сматрају кориговањем трошкова камате.  
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.13. Трошкови позајмљивања (наставак) 

 
Tрoшкoви пoзajмљивaњa кojи сe мoгу нeпoсрeднo приписaти стицaњу, изгрaдњи или изрaди 
срeдстaвa кoje сe oспoсoбљaвa зa упoтрeбу (средство које се квалификује), укључуjу сe у 
нaбaвну врeднoст или цeну кoштaњa тoг срeдствa, кaдa je вeрoвaтнo дa ћe ти трoшкoви дoнeти 
прeдузeћу будућe eкoнoмскe кoристи и кaдa мoгу пoуздaнo дa сe измeрe. 
 
Кaпитaлизaциja трoшкoвa пoзajмљивaњa врши сe у случajу изгрaдњe oбjeктa или нeкoг другoг 
срeдствa коме je пoтрeбaн знaчajaн врeмeнски пeриoд дa би билo припрeмљeнo зa 
нaмeрaвaну упoтрeбу или прoдajу, кao и зa зaлихe зa кoje je пoтрeбaн знaчajaн врeмeнски 
пeриoд дa би сe припрeмилe зa прoдajу. 
 
Кaпитaлизaциja трoшкoвa пoзajмљивaњa врши сe у пeриoду oд пoчeткa улaгaњa у срeдствo 
кoje сe квaлификуje дo мoмeнтa кaдa су суштински зaвршeнe свe aктивнoсти нeoпхoднe дa би 
сe срeдствo припрeмилo зa плaнирaну упoтрeбу или прoдajу. 
 
Прeдузeћe трeбa дa зaпoчнe кaпитaлизaциjу трoшкoвa пoзajмљивaњa, кao дeo нaбaвнe 
врeднoсти срeдствa кoje сe квaлификуje, нa дaтум пoчeткa кaпитaлизaциje. Дaтум пoчeткa 
кaпитaлизaциje je дaтум кaдa eнтитeт први пут испуни свaки oд нaвeдeних услoвa: 
 

- нaпрaви издaткe зa срeдствo; 
- нaпрaви трoшкoвe пoзajмљивaњa; и 
- прeдузмe aктивнoсти нeoпхoднe дa би сe срeдствo припрeмилo зa плaнирaну упoтрeбу 

или прoдajу. 
 
Ентитет треба да обустави капитализацију трошкова позајмљивања током продужених 
периода у којима је прекинут активан развој средства које се квалификује. Ентитет не 
обуставља капитализацију трошкова позајмљивања када је привремено одлагање нужни део 
процеса припреме средства за планирану употребу или продају. 
 
Tрoшкoви пoзajмљивaњa нaстaли прe и пoслe пeриoдa кaпитaлизaциje из прeтхoднoг стaвa, 
признajу сe кao рaсхoд пeриoдa. 
 

3.14. Држaвна давања 
 
Субвeнциje oд држaвe сe признajу пo фeр врeднoсти кaдa пoстojи рaзумнo очекивање дa ћe 
субвeнциja бити дoбиjeнa и дa ћe прeдузeћe испунити пoстaвљeнe услoвe.  
 
Држaвнe субвeнциje кoje сe oднoсe нa трoшкoвe сe рaзгрaничaвajу и признajу у билaнсу успeхa 
тoкoм пeриoдa кojи je пoтрeбaн дa сe упaрe сa трoшкoвимa кoje кoмпeнзуjу.  
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.14. Држaвна давања (наставак) 

 
Држaвнe субвeнциje кoje сe oднoсe нa купoвину нeкрeтнинa, пoстрojeњa и oпрeмe сe укључуjу 
у oстaлe дугoрoчнe oбaвeзe и признajу сe у билaнсу успeхa примeнoм прoпoрциoнaлнe мeтoдe 
тoкoм oчeкивaнoг вeкa упoтрeбe oднoсних срeдстaвa. 
 
 

4. ЗНАЧАЈНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ 
 
Презентација финансијских извештаја захтева од руководства предузећа коришћење 
најбољих могућих процена и разумних претпоставки, које имају ефекта на презентоване 
вредности средстава и обавеза, обелодањивање потенцијалних потраживања и обавеза на 
дан састављања финансијских извештаја, као и прихода и расхода у току извештајног 
периода. Ове процене и претпоставке су засноване на историјским и осталим информацијама 
расположивим на дан састављања финансијских извештаја. Стварни износи се могу 
разликовати од процењених. 
 
У наставку су приказане кључне претпоставке везане за будућност и остали извори 
процењивања неизвесности на датум биланса стања које представљају значајан ризик за 
материјалне корекције износа позиција биланса стања у следећој финансијској години. 
 
Амортизација и стопе амортизације 
 
Обрачун амортизације и стопе амортизације су засноване на пројектованом економском веку 
трајања опреме и нематеријалних улагања. Одређивање корисног века трајања 
нематеријалних улагања и основних средстава се заснива на претходном искуству са сличним 
средствима, као и на антиципираном техничком развоју и променама на које утиче велики број 
економских или индустријских фактора. Адекватност одређеног корисног века трајања се 
преиспитује на годишњем нивоу или када год постоји индикација да је дошло до значајне 
промене фактора који су представљали основ за одређивање корисног века трајања.  
 
Одложена пореска средства 
 
Значајна процена од стране руководства предузећа је неопходна да би се утврдио износ 
одложених пореских средстава која се могу признати, на основу периода настанка и висине 
будућих опорезивих добитака и стратегије планирања пореске политике. 
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4. ЗНАЧАЈНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ (наставак) 
 
Исправка вредности потраживања и краткорочних пласмана 
 
Исправка вредности за сумњива и спорна потраживања, врши се на основу процењених 
губитака услед немогућности купца да испуни неопходне обавезе. Процена је заснована на 
старосној анализи потраживања од купаца, историјским отписима, кредитним способностима 
купаца и променама у условима продаје, приликом утврђивања адекватности исправке 
вредности сумњивих и спорних потраживања. Ово укључује и претпоставке о будућем 
понашању купаца и резултујућим будућим наплатама. 
 
Резервисање по основу судских спорова 
 
Предузеће је укључено у одређени број судских спорова који проистичу из његовог 
свакодневног пословања и односе се на комерцијална и уговорна питања, као и питања која 
се тичу радних односа, а која се решавају или разматрају у току регуларног пословања. 
Предузеће процењује вероватноћу негативних исхода ових питања, као и износе вероватних 
или разумних процена губитака.  
 
Разумне процене обухватају просуђивање руководства након разматрања информација које 
укључују обавештења, поравнања, процене од стране Службе за правне, кадровске и опште 
послове, доступне чињенице, идентификацију потенцијалних одговорних страна и њихове 
могућности да допринесу решавању, као и претходно искуство.  
 
Резервисање за судске спорове се формира када је вероватно да постоји обавеза чији се 
износ може поуздано проценити пажљивом анализом. Потребно резервисање се може 
променити у будућности због нових догађаја или добијања нових информација.  
 
Питања која су или потенцијалне обавезе или не задовољавају критеријуме за резервисање 
се обелодањују, осим ако је вероватноћа одлива ресурса који садрже економске користи 
веома мала. 
 
Фер вредност 
 
Фер вредност финансијских инструмената за које не постоји активно тржиште је одређена 
применом одговарајућих метода процене. Предузеће примењује професионални суд 
приликом избора одговарајућих метода и претпоставки.  
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4. ЗНАЧАЈНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ (наставак) 
 
Фер вредност (наставак) 
 
Пoслoвна пoлитика предузећа јe да oбeлoдани инфoрмацијe o фер врeднoсти активe и пасивe 
за кoју пoстoјe званичнe тржишнe инфoрмацијe и када сe фер врeднoст значајнo разликујe oд 
књигoвoдствeнe врeднoсти. У Републици Србији нe пoстoји дoвoљнo тржишнoг искуства, каo 
ни стабилнoсти и ликвиднoсти кoд купoвинe и прoдајe пoтраживања и oсталe финансијскe 
активe и пасивe, пoштo званичнe тржишнe инфoрмацијe нису у свакoм трeнутку распoлoживe. 
Стoга, фер врeднoст нијe мoгућe пoузданo утврдити у oдсуству активнoг тржишта.  
 
Директор Сектора за финансијске, правне и опште послове врши прoцeну ризика и, у 
случајeвима када сe oцeни да врeднoст пo кoјoј сe имoвина вoди у пoслoвним књигама нeћe 
бити рeализoвана, врши исправку врeднoсти, уз сагласност директора предузећа.  
 
Отпремнине приликом одласка у пензију и остале накнаде запосленима након прекида 
радног односа 
 
Трошкови утврђених накнада запосленима након прекида радног односа, односно одласка у 
пензију након испуњених законских услова, утврђују се применом актуарске процене. 
Актуарска процена укључује процену дисконтне стопе, будућих кретања зарада, стопе 
морталитета и флуктуације запослених. Због дугорочне природе ових планова, значајне 
неизвесности утичу на исход процене. 
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5. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА, НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 
 

         У хиљадама динара 

 Земљиште  
Грађевински 

објекти 
 Опрема  

Основна 
средства у 
припреми  

Укупно 

 

Нематери-
јална 

улагања 

Набавна вредност            

Стање 1. јануара  2013. године 2,971  88,726  260,796  60,476  412,969  12,724 

Набавке у току године  -  -  14,859  17,002  31,861  8,150 

Пренос  -  -  18,449  (18,449)  -  - 

Отуђења и расходовања  -  -  (13,454)  -  (13,454)  - 

            

Стање 31. децембра 2013. године 2,971  88,726  280,650  59,029  431,376  20,874 

            

Набавке у току године  -  -  5,072  2,968  8,040  1,100 

Процена вредности -  459,764  -  -  459,764  - 

Пренос  -  39,302  -  (39,302)  -  - 

Отуђења и расходовања  -  -  (16,415)  (57)  (16,472)  - 

Остало            

            

Стање 31. децембра 2014. године 2,971  587,792  269,307  22,638  882,708  21,974 

            

Исправка вредности             

Стање 1. јануара  2013. године -  39,769  157,476  -  197,245  3,726 

Амортизација -  4,058  24,645  -  28,703  4,726 

Обевређење -  -  -  -  -  - 

Отуђења и расходовања  -  -  (13,454)  -  (13,454)  - 

Остало -  12  (12)  -  -  - 

            

Стање 31. децембра 2013. године -  43,839  168,655  -  212,494  8,452 

            

Амортизација -  4,058  23,988  -  28,046  4,232 

Процена вредности -  194,446  -  -  194,446  - 

Обевређење -  -  -  -  -  - 

Отуђења и расходовања  -  -  (14,549)  -  (14,549)  - 

            

Стање 31. децембра 2014. године -  242,343  178,094  -  420,437  12,684 

            

Садашња вредност             

 - 31. децембра 2014. године 2,971  345,449  91,213  22,638  462,271  9,290 

 - 31. децембра 2013. године 2,971  44,887  111,995  59,029  218,882  12,422 
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5. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА, НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (наставак) 
 

а) Земљиште 

 

Земљиште укупне површине од 43.62 ара је уписано у лист непокретности број 3763, 

кат.парцела 20647/2, на катастарској општини Савски венац. У књигама предузећа 

евидентирано је земљиште површине од 21.11 ари, добијено у размени са КБЦ "Др Драгиша 

Мишовић" Дедиње (бивша Железничка болница). На преосталом делу земљишта постоји 

право јавне својине града Београда. 

 

б) Грађевински објекти 

 

У оквиру грађевинских објеката евидентирани су следећи објекти: 

 

   У хиљадама динара 

 
 Набавна 
вредност   

Исправка 
вредности  

 Садашња 
вредност  

      
Пословна зграда, Теодора Драјзера 42 557,553  235,804  321,749 
Киоск - портирница 312  305  7 
Мрежа јавног осветљења 29,927  6,234  23,693 

      
 587,792  242,343  345,449 

 

Пословна зграда 

 

Предузеће има право коришћења на пословном објекту у Ул. Теодора Драјзера бр. 42 у 

Београду (Дедиње), површине 1,365.87 м2. Предузећу је ово право пренето приликом 

оснивања Предузећа од стране ПД "Електродистрибуција Београд", Београд ("ЕДБ"). 
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5. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА, НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (наставак) 
 

б) Грађевински објекти (наставак) 

 

Пословна зграда (наставак) 

 

Са стањем на дан 31. децембра 2014. године по први пут је извршена процена вредности 

пословног објекта на Дедињу, од стране независног проценитеља. Вредност објекта је 

процењена у износу од ЕУР 2,660,000. По том основу, дошло је до следећих промена: 

 

Промена  
Износ у  
РСД 000 

   
 - повећање набавне вредности објекта  459,764 
 - повећање исправке вредности објекта  194,446 
 - повећање ревалоризационих резерви (Напомена 13)  265,317 
 - умањење ревалоризационих резерви по основу ефеката одложених 
пореза (Напомена 13 и 32)  39,797 
 - умањење одложених пореских средстава формираних по основу 
рачуноводствене и пореске основице основних средстава (Напомена 32)  415 
 - повећање одложених пореских обавеза (Напомена 32)  37,894 
 - повећање одложених пореских прихода (Напомена 32)  1,488 

 

Предузеће је са стањем на дан 31. децембра 2014. године извршило активирање основних 

средстава у припреми, односно увећање вредности пословног објекта на Дедињу, по основу 

плаћене накнаде за уређивање грађевинског землљишта и радове извршене на том објекту у 

ранијим годинама у износу од РСД 39,302 хиљаде. 

 

Мрежа јавног осветљења 

 

Приликом оснивања Предузећа, није сачињен деобни биланс између ЕДБ и Предузећа. Мрежа 

јавног осветљења је делом у власништву ЕДБ, а делом у власништву града Београда. 

Предузеће у свом власништву има само мрежу јавног осветљења изграђену 2012. године из 

средстава донације добијених од тадашњег Фонда за заштиту животне средине. Мрежа се 

налази на три локације: ОШ "Свети Сава", Умка, стаза у насељу Др Ивана Рибара, Београд и 

шеталиште Ада Хуја, Београд. 
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5. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА, НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (наставак) 
 

в) Опрема 

 

Структура опреме је следећа: 

 

   У хиљадама динара 

 
 Набавна 
вредност   

Исправка 
вредности  

 Садашња 
вредност  

      
Теретна возила 126,455  78,777  47,678 
Путничка возила 21,326  12,654  8,672 
Рачунари и рачунарска опрема 24,430  14,536  9,894 
Канцеларијски намештај и опрема 3,021  1,717  1,304 
Светиљке енергетске ефикасности 21,823  2,182  19,641 
Уређаји за даљинско управљање 

јавним осветљењем 5,496  4,692  804 
Остала опрема 66,756  63,536  3,220 

      
 269,307  178,094  91,213 

 

Набавна вредност потпуно амортизованих основних средстава која се и даље користе износи 

РСД 122,331 хиљаду, док набавна вредност потпуно амортизованих основних средстава која 

нису у употреби износи РСД 3,991 хиљаду. 

 

Нове набавке опреме у 2014. години се односе на рачунарску опрему у износу од РСД 4,089 

хиљада и транспортна средства у износу од РСД 983 хиљаде. 

 

Смањење опреме односи се на следеће: 

 
     У хиљадама динара 

 
 Набавна 
вредност   

Исправка 
вредности  

 Губитак по 
основу 

расходовања 
(Напомена 31)   

 Садашња 
вредност  

  (1)    (2)    (3)   (4) = (1) - (2) - (3) 

        

Мањак по попису 11,441  11,160  -  281 

Расход по попису 3,153  3,150  -  3 

Продаја и расходовање возила 1,821  944  (705)  1,582 

        

 16,415  15,254  (705)  1,866 
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5. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА, НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (наставак) 
 

в) Опрема (наставак) 

 

У току 2014. године продата су два возила марке Fiat Punto, по налогу Оснивача, ради 

рационализације трошкова пословања. Једно возило марке Fiat Punto је дато на коришћење 

другом кориснику јавних средстава, при чему је расходовано, такође по налогу оснивача. 

 

г) Основна средства у припреми 

 

Основна средства у припреми односе се на следеће: 

 

- дозволе плаћене ради планиране надоградње пословног објекта на Дедињу у износу 

од РСД 8,636 хиљада 

- улагања у припреми на туђим основним средствима у износу од РСД 11,034 хиљаде - 

Уговор о закупу осталог грађевинског земљишта закључен је са ЈП Дирекција за 

грађевинско земљиште и изградњу општине Барајево, 2007. године, на период од 99 

година. У пословним књигама није признато право дугорочног закупа, из разлога 

постојања уговорних ограничења. У пословним књигама су евидентирана улагања и 

извршени радови на том земљишту. 

- купљену опрему за свечано осветљење из сопствених средстава Предузећа у износу 

од РСД 2,968 хиљада - Већина опреме за свечано осветљење набављена је из 

средстава буџета за јавно осветљење и налази се у власништву града Београда. У 

оквиру сопствених средстава књижена је само опрема набављена из сопствених 

средстава, која остаје у власништву предузећа. 

 

д) Нематеријална улагања 

 

Нематеријална улагања се односе на софтвере и лиценце набављене од трећих лица. 

 

 

На основним средствима Предузећа нема успостављених хипотека, нити других терета. 

  



ЈКП „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ“, БЕОГРАД 
 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ  
За годину завршену 31. децембра 2014. 
 
 

49 
 

6. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 
 
Дугорочни финансијски пласмани са стањем на дан 31. децембра 2014. године у износу од 
РСД 236 хиљада (31. децембра 2013. године: РСД 265 хиљада) односе се на улагања у 
обвезнице старе девизне штедње, које доспевају у 2016. години. 

 
 
7. ЗАЛИХЕ 
 

 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2014. 
 31. децембар 

2013. 

   
Основни материјал  116,840  84,366 
Канцеларијски материјал  440  652 
Резервни делови  9  - 
Алат и инвентар  19,250  29,670 

  136,539  114,688 

Исправка вредности залиха     
 - Материјал  (1,781)  - 
 - Алат и инвентар  (16,988)  (27,272)

  (18,769) (27,272)

     
Дати аванси  266  100 

     
  118,036  87,516 

 
Највећи део материјала који предузеће набавља за вршење основне делатности односи се 
на следеће: 
 
   - сијалице 
   - светиљке 
   - стубове (металне и бетонске) 
   - каблове 
   - разводне ормане. 
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8. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 
 

 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2014. 
 31. децембар 

2013. 

   
Потраживања од купаца повезаних лица (Напомена 33)  24,719  21,859 
Потраживања од купаца у земљи - основна делатност  2,303  26,771 
Потраживања од купаца у земљи - споредне делатности  156  432 

  27,178  49,062 
     
Исправка вредности потраживања од купаца  (24,198) (5,597)

     
  2,980  43,465 

 

Најзначајнији купци су Град Београд - Секретаријат за енергетику и Електродистрибуција 
д.о.о., Београд („ЕДБ"). 
 
Промене на исправци вредности потраживања приказане су у наредној табели: 

 
 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2014. 
 31. децембар 

2013. 

   
Стање на дан 1. јануара  5,597  6,898 
     
Нове исправке у току године (Напомена 30)  23,563  1,173 
Укидање исправке у току године (Напомена 30)  (2,285) (2,129)
Отпис потраживања  (2,677) (345)

  
Стање на дан 31. децембра  24,198  5,597 
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9. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 
 

 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2014. 
 31. децембар 

2013. 

   
Потраживања од запослених  7  175 
Потраживања за више плаћен порез на добит  -  310 
Потраживања за преплаћене остале порезе и доприносе  -  232 
Потраживања по основу накнада које се рефундирају  299  778 
Остала непоменута потраживања  105  105 

     
  411  1,600 

 
 
10. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 

 
Краткорочни финансијски пласмани са стањем на дан 31. децембра 2014. године у износу од 
РСД 46 хиљада (31. децембра 2013. године: РСД 305 хиљада) односе се на улагања у 
обвезнице старе девизне штедње, које доспевају у 2015. години. 

 
 
11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 
 

 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2014. 
 31. децембар 

2013. 

  
Текући рачун  145,995  559 
Девизни рачун  2,771  2,384 
Управа за трезор  62  72 
Благајна  -  - 

     
  148,828  3,015 

 
Предузеће највећи део својих пословних трансакција обавља преко рачуна код „UniCredit Bank 
Srbija“ a.д., Београд. Стање на рачуну код ове банке износило је РСД 145,426 хиљада. 
 
Предузеће такође има отворене рачуне и код следећих банака: "Findomestic banka" а.д., 
Београд, "Банка Поштанска штедионица" а.д., Београд, "Societe Generale banka Srbija" а.д., 
Београд и "Erste Bank" а.д., Нови Сад. 
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11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА (наставак) 
 

Предузеће је са „UniCredit Bank Srbija“ a.д., Београд закључило уговор о преконоћном 
орочавању средстава на текућем рачуну (overnight депозит). Камата на overnight депозит се 
обрачунава у висини двонедељне REPO каматне стопе минус 1.80% годишње на износе од 
РСД 2 милиона до 30 милиона, односно двонедељне REPO каматне стопе минус 1% годишње 
на износе преко РСД 30 милиона. 

 
 
12. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 
 

 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2014. 
 31. децембар 

2013. 

   
Унапред плаћени трошкови  777  640 
Потраживања за нефактурисан приход (Напомена 30)  -  102,988 
Остала активна временска разграничења  -  578 

     
  777  104,206 

 
Потраживања за нефактурисан приход на дан 31. децембра 2013. године у износу од РСД 
102,988 хиљада односила су се на извршене, а нефактуисане услуге по основу уговора са 
градом Београдом у 2013. години. Наведене услуге нису биле фактурисане из разлога 
умањења буџета града за јавно осветљење крајем 2013. године. 

 
 
13. КАПИТАЛ 
 
а) Основни капитал 
 

Основни капитал предузећа износи РСД 230,272 хиљаде динара, и то:  
 
- новчани капитал у износу од РСД 139,661 хиљаду динара, уписан у одговарајући регистар 

Агенције за привредне регистре и уплаћен у целости;  
- неновчани капитал у износу од РСД 90,611 хиљада динара, уписан у одговарајући 

регистар Агенције за привредне регистре и унет у целости. 
 
У току 2014. године извршено је повећање основног капитала у износу од РСД 12,290 хиљада 
динара, по основу усклађивања књиговодственог стања са уписаним капиталом у регистру 
Агенције за привредне регистре. 
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13. КАПИТАЛ (наставак) 
  

б) Резерве 
 
Са стањем на дан 31. децембра 2014. године извршена је процена вредности некретнина - 
пословног објекта на Дедињу, од стране независног проценитеља (Напомена 5), на основу 
које су формиране ревалоризационе резерве у нето износу од РСД 225,520 хиљада, односно 
у бруто износу од РСД 265,317 хиљада (Напомена 5), умањено за ефекте одложених пореза 
у износу од РСД 39,797 хиљада (Напомена 5 и 32). 
 

в) Нераспоређени добитак 
 
Нераспоређени добитак у изноосу од РСД 109,182 хиљаде на дан 31. децембра 2014. године 
састоји се из нераспоређеног добитка претходних година у износу од РСД 58,502 хиљаде и 
нераспоређеног добитка текуће године у износу од РСД 50,680 хиљада. 
 
Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор Предузећа у складу са годишњим 
програмом пословања, уз сагласност Оснивача. Одлуком се део средстава по основу добити 
усмерава Оснивачу и уплаћује се на рачун прописан за уплату јавних прихода. 
 
Одлуку о начину покрића губитака доноси Надзорни одбор Предузећа, у складу са законом, уз 
сагласност Оснивача. 

 
 
14. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 
 

 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2014. 
 31. децембар 

2013. 

   
Резервисања за трошкове у гарантном року  3,133  2,573 
Резервисања за отпремнине запослених  3,305  6,004 
Резервисања за јубиларне награде  2,085  - 
Резервисања за судске спорове  6,701  - 

     
  15,224  8,577 
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14. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (наставак) 
 

а) Резервисања за отпремнине 
 

Предузеће је користило следеће претпоставке за обрачун резервисања за отпремнине, на дан 
31. децембра 2014. године: 
 

   - две просечне месечне бруто I зараде у Београду према подацима званичне статистике за 
децембар 2014. године 
   - дисконтна стопа од 8% 
   - стопа раста зарада од 0,3% 
   - стопа флуктуације запослених од 2%. 
 

б) Резервисања за јубиларне награде 
 
Према важећем Колективном уговору усвојеном 29. јануара 2015. године, запослени има 
право на јубиларну награду поводом непрекидног рада у предузећу након проведених првих 
десет година рада, а после тога сваке пете године, и то:  
 

- за 10 година – 0.5 просечне зараде у предузећу; 
- за 15 година – 0.625 просечне зараде у предузећу; 
- за 20 година – 0.75 просечне зараде у предузећу; 
- за 25 година – 0.875 просечне зараде у предузећу; 
- за 30 година - 1 просечна зарада у предузећу; 
- за 35 година – 1.1 просечне зараде у предузећу; 
- за 40 година – 1.1 просечне зараде у предузећу. 

 
в) Резервисања за судске спорове 

 
Предузеће је у 2014. години формирало резервисања по основву два судска спора за које се 
очекује негативан исход за Предузеће. 
 
Промене на дугорочним резервисањима приказане су у наредној табели: 
 

 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2014. 
 31. децембар 

2013. 
     

Стање на дан 1. јануара  8,577  7,682 
     
Нова резервисања у току године (Напомена 27)  11,919  1,037 
Укидање резервисања у току године (Напомена 31)  (5,272)  - 
Извршене исплате у току године  -  (142)
     

Стање на дан 31. децембра  15,224  8,577 
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15. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 
 

 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2014. 
 31. децембар 

2013. 
   

Део дугорочних обавеза које доспевају до једне године  25,952  29,517 
Прекорачење по текућем рачуну  -  4,449 
     

  25,952  33,966 

 
Део дугорочних обавеза које доспевају до једне године односе се на робни кредит за набавку 
камиона од „Застава камиони" д.о.о., Крагујевац - у реструктурирању. Предузеће „Застава 
камиони" је своја потраживања уступило „Banca Intesa“ а.д., Београд. Кредит је одобрен у 
децембру 2012. године у укупном износу од EUR 725,344, са роком отплате у 34 месечне рате 
до октобра 2015. године и каматном стопом од 9.5% годишње. 
 
Предузеће има одобрено прекорачење од стране „UniCredit Bank Srbija“ а.д., Београд, у 
укупном износу од РСД 20,000 динара, са роком до 30. септембра 2015. године и каматном 
стопом 1M Belibor + 4% годишње. 

 
 
16. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 

 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2014. 
 31. децембар 

2013. 
   

Добављачи - повезана правна лица (Напомена 30)  2,765  682 
Добављачи у земљи  53,890  102,785 
Добављачи за нефактурисану робу  -  47 
     

  56,655  103,514 

 
 
17. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2014. 
 31. децембар 

2013. 
   

Обавезе према запосленима и другим лицима по основу 
зарада и накнада зарада  9,793  41 
     

  9,793  41 
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18. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 
 

 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2014. 
 31. децембар 

2013. 

   
Обавезе по основу пореза на добит  2,171  - 
Обавезе по основу привременог умањења зарада  1,245  - 
Обавезе по основу доприноса на накнаде Надзорном 
одбору  43  - 

     
  3,459  - 

 
 
19. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 
 

 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2014. 
 31. децембар 

2013. 

   
Примљене донације  22,917  25,804 

     

  22,917  25,804 

 
Примљене донације на дан 31. децембра 2014. године у износу од РСД 22,917 хиљада динара 
(31. децембра 2013. године: РСД 25,804 хиљаде динара) односе се на донације од бившег 
Фонда за заштиту животне средине Републике Србије ради изградње мреже јавног 
осветљења. Примњене донације се амортизују у року од 10 година, у складу са процењеним 
веком трајања мреже јавног осветљења за чију су изградњу добијене. 

 
 
20. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА И ПАСИВА 
 

Предузеће је корисник гаранција на дан 31. децембра 2014. године у износу од РСД 10,200 
хиљада динара (31. децембра 2013. године: РСД 31,244 хиљаде динара), по основу уговора 
са ПД „Електродистрибуција Београд" д.о.о., Београд („ЕДБ“) о одржавању јавног осветљења. 
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21. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 
 

 У хиљадама динара 

 
Година која се завршава 

31. децембра 
 2014.  2013. 

   
Приходи од извршених услуга повезаним лицима  
   (Напомена 30)  

544,736  599,185 

Приходи од извршених услуга купцима у земљи  190,155  217,983 

     
  734,891  817,168 

 
Пословни приходи се остварују највећим делом (преко 98%) по основу вршења услуга по 
захтеву града Београда, по основу Програма I - Одржавање јавног (функционалног и 
декоративног) осветљења и Програма II - Адаптација и унапређење јавног функционалног и 
декоративног осветљења. Следећи значајан извор прихода је вршење услуга по основу 
извођења радова на одржавању јавног осветљења по конзорционом уговору за ПД 
„Електродистрибуција Београд" д.о.о., Београд („ЕДБ"). 
 
Под одржавањем објеката и инсталација јавног осветљења подразумева се периодична и 
појединачна замена сијалица и других елемената светиљки, периодично чишћење оптичких 
делова светиљки, одржавање стубова, уређаја и инсталација јавног осветљења, као и 
контрола укључења и искључења јавног осветљења, као и други радови којима се обезбеђује 
јавно осветљење на безбедан, несметан и континуиран начин. Такође, у одржавање спада и 
дневна контрола функционисања команди укључења и искључења и исправности инсталација 
јавног осветљења, као и ручно укључење/искључење сијалица у случају квара на систему 
(отказивање сигнала за укључење/искључење инсталације), ревизија елемената инсталације 
и рад контролно – комадног центра (центар за пријем рекламација и пријава кварова 
телефонским путем од стране грађана). 
 
Под адаптацијом објеката и инсталација јавног осветљења подразумева се замена дотрајалих 
или енергетски неефикасних, као и технички или естетски неприхватљивих светиљки, новим 
квалитетним светиљкама, затим замена дотрајалих или естетски неприхватљивих стубова 
новим квалитетним стубовима, као и замена дотрајалих или технички неприхватљивих уређаја 
и инсталација јавног осветљења новим технички прихватљивим уређајима и инсталацијама. 
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21. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (наставак) 
 
Под унапређењем обезбеђивања јавног осветљења подразумева се побољшање квалитета 
јавног осветљења поштујући препоруке о енергетској ефикасности, заштити животне средине 
(смањење светлосног загађења, смањење емисије CO2 и елиминација опасних материја као 
што је жива, из опреме за осветљење), постављање нове инсталације и објеката јавног 
осветљења, на местима на којима оне не постоје (додавање објеката и инсталација на 
неосветљеним деловима осветљених саобраћајница, зелених површина, итд,. и постављање 
објеката и инсталација на неосветљеним саобраћајницама, зеленим површинама, итд.), 
постављање опреме за управљање и мониторинг инсталација јавног осветљења као и 
истовремено даљинско праћење функционисања инсталације из једног пункта у граду а све 
кроз реконструкцију и модернизацију јавног осветљења. 
 
 
У оквиру Програма I изводе се следеће активности: 
 

1. одржавање јавног функционалног осветљења - редовно одржавање инсталација 
функционалног осветљења 
 

2. одржавање јавног декоративног осветљења - одржавање јавног декоративног 
осветљења фасада и осталих декоративно осветљених објеката 
 

3. постављање и демонтажа свечаног осветљења града за Нову годину и Божић 
 

4. лагеровање опреме за свечано осветљење и демонтиране опреме (Напомена 22). 
 
У оквиру Програма II изводе се следеће активности: 
 

1. адаптација и унапређење јавног функционалног осветљењa по захтевима грађана – 
Програм обухвата адаптацију и унапређење јавног осветљења по захтевима месних 
заједница, општина, самих грађана, као и социјалних, образовних и здравствених 
установа и јавних комуналних предузећа. На појединим локацијама у граду је неопходно 
извршити адаптацију и унапређење инсталације јавног осветљења, које могу иницирати 
грађани, обраћајући се градској управи града Београда - Секретаријату за енегретику. 
Такође, услед дотрајалости и механичких оштећења, поједине елементе инсталације, 
као што су светиљке, стубови, лире итд. је потребно заменити новим. На појединим 
местима је неопходно побољшање светлотехничких карактеристика, па је нужна замена 
светиљки са сијалицама. 

 

2. адаптација и унапређење јавног декоративног осветљењa по захтевима града - 
Унапређење и адаптација јавног декоративног осветљења обухвата комплетну замену 
постојеће дотрајале инсталације јавног декоративног осветљења и постављање нових, 
савремених, модерних и енергетски ефикаснијих светиљки, у складу са најновијим 
трендовима у декоративном осветљавању значајних објеката.. 
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22. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 
 У хиљадама динара 

 
Година која се завршава 

31. децембра 
 2014.  2013. 
   

Приходи од закупа - повезана лица (Напомена 30)  11,547  11,547 
Приходи од закупа - остала лица  464  428 
Остали пословни приходи  -  115 
     

  12,011  12,090 
 

Саставнни део уговора за Програм I - Одржавање јавног (функционалног и декоративног) 
осветљења је лагеровање опреме за свечано осветљење и демонтиране опреме. По том 
основу, Предузеће врши префактурисавање граду Београду трошкова по основу закупа 
магацина за лагеровање наведене опреме, као и префактурисавање трошкова везаних за 
магацинско пословање - ангажовање стручне и физичке радне снаге, као и ангажовања 
транспортних средстава на пријему и издавању, тј. пословима вођења магацина. 

 
 
23. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 

 У хиљадама динара 

 
Година која се завршава 

31. децембра 
 2014.  2013. 
   

Трошкови основног материјала за израду  227,511  362,415 
Трошкови помоћног материјала  214  119 
Трошкови осталог материјала за израду  14  13,697 
Трошкови канцеларијског  материјала  515  834 
Трошкови ауто-гума  1,645  2,511 
Трошкови ситног инвентара  4,592  8,298 
Трошкови резервних делова  52  1,959 
     

  234,543  389,833 

 
Највећи део трошкова материјала за вршење основне делатности односи се на следеће: 
 

   - сијалице 
   - светиљке 
   - стубове (металне и бетонске) 
   - каблове 
   - разводне ормане. 
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24. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 
 

 У хиљадама динара 

 
Година која се завршава 

31. децембра 
 2014.  2013. 
   

Трошкови нето зарада  123,140  122,915 
Привремено умањење нето зарада  2,475  - 
Трошкови пореза на зараде  15,030  16,474 
Трошкови доприноса из зарада на терет запосленог  34,419  32,919 
Трошкови доприноса из зарада на терет послодавца  30,960  30,890 
Трошкови ПИО за бенефицирани радни стаж  2,365  2,404 
Трошкови накнада по уговору о делу  -  1,834 
Трошкови накнада члановима Надзорног одбора  2,189  2,466 
Трошкови волонтера  -  57 
Трошкови отпремнина  886  850 
Трошкови по основу добровољног пензијског осигурања  8,525  8,643 
Трошкови превоза на посао и са посла  7,589  8,001 
Трошкови службеног пута  692  158 
Помоћ запосленима  1,672  492 
Остали лични расходи  121  273 
     

  230,063  228,376 

 

25. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 
 У хиљадама динара 

 
Година која се завршава 

31. децембра 
 2014.  2013. 
   

Трошкови услуга на изради учинака  99,887  118,350 
Трошкови транспорта  1,842  1,359 
Трошкови ПТТ услуга  4,020  6,150 
Трошкови одржавања основних средстава  8,869  9,690 
Трошкови закупа  5,561  9,012 
Трошкови рекламе  -  364 
Трошкови комуналних услуга  857  441 
Трошкови заштите на раду  934  835 
Трошкови обезбеђења  759  - 
Трошкови осталих производних услуга  16  10 
     

  122,745  146,211 
 

Трошкови услуга на изради учинака односе се на трошкове услуга подизвођача по основу 

извођења радова по Програму II за град Београд и по основу уговора са ЕДБ. 
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26. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 
 

 У хиљадама динара 

 
Година која се завршава 

31. децембра 
 2014.  2013. 

   
Трошкови амортизације нематеријалних улагања  
   (Напомена 5)  4,232  4,726 
Трошкови амортизације некретнина (Напомена 5)  4,058  4,058 
Трошкови амортизације опреме (Напомена 5)  23,988  24,645 

     

  32,278  33,429 

 
 
27. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 

 У хиљадама динара 

 
Година која се завршава 

31. децембра 
 2014.  2013. 

   
Трошкови резервисања (Напомена 14)     
 - гарантни рок  3,133  - 
 - отпремнине  -  1,037 
 - јубиларне награде  2,085  - 
 - судски спорови  6,701  - 

     
  11,919  1,037 
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28. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 
 У хиљадама динара 

 
Година која се завршава 

31. децембра 
 2014.  2013. 

   
Трошкови ревизије  217  225 
Трошкови интелектуалних услуга  1,075  5,606 
Трошкови здравствене заштите запослених  1,139  3,194 
Трошкови стручног усавршавања запослених  669  604 
Трошкови накнада за права интелектуалне и  
   индустријске својине - софтвери и лиценце  

2,874  778 

Трошкови чишћења пословних просторија  4,535  5,709 
Трошкови осталих непроизводних услуга  829  2,047 
Трошкови репрезентације  2,156  4,329 
Трошкови осигурања  1,052  2,267 
Трошкови платног промета  1,319  1,779 
Трошкови чланарина  581  540 
Трошкови пореза на имовину  2,643  82 
Трошкови такси  752  1,494 
Судски трошкови, казне, накнада штете  246  364 
Трошкови стручних публикација  279  486 
Трошкови донација  -  230 
Трошкови ПДВ-а без права на одбитак  1,665  2,209 
Остали нематеријални трошкови  1,054  3,769 

     
  23,085  35,712 
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29. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ 
 У хиљадама динара 

 
Година која се завршава 

31. децембра 
 2014.  2013. 

Финансијски приходи   
Приходи од камата  2,930  666 
Позитивне курсне разлике  143  155 
Остали финансијски приходи  90  144 

  3,163  965 

Финансијски расходи  
Расходи по основу затезних камата од повезаних лица  
   (Напомена 30)  (22) (6)
Расходи камата по кредитима и зајмовима  (534) (538)
Расходи камата по купопродајним односима  (5,079) (4,811)
Расходи по основу затезних камата од осталих лица  (50) (55)
Накнаде за обраду кредита  (100) (100)
Негативне курсне разлике  (2,642) (3)

  (8,427) (5,513)
  

  (5,264) (4,548)
 

Расходи камата по купопродајним односима односе се на робни кредит за набавку камиона 
од "Застава камиони" д.о.о., Крагујевац - у реструктурирању. Предузеће "Застава камиони" је 
своја потраживања уступило Banca Intesa а.д., Београд (Напомена 15). Каматна стопа износи 
9.5% годишње. 

 

30. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ 
ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 
 У хиљадама динара 

 
Година која се завршава 

31. децембра 
 2014.  2013. 

Приходи од усклађивања вредности остале имовине  
   која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха     
Приходи од усклађивања вредности потраживања од  
   купаца у земљи (Напомена 8)  

2,285  2,129 

  2,285  2,129 
Расходи од усклађивања вредности остале имовине  
   која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха  
Расходи по основу обезвређења потраживања од купаца 
    (Напомена 8)  

(23,563) (1,173)

  (23,563) (1,173)
  

  (21,278) 956 
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31. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ 
 

 У хиљадама динара 

 
Година која се завршава 

31. децембра 
 2014.  2013. 

Остали приходи   
Добици по основу продаје опреме  -  526 
Вишкови материјала  1,029  129 
Приходи по основу отписаних обавеза  -  13 
Приходи по основу укидања дугорочних резервисања 
    (Напомена 14)  5,272  - 
Приходи по основу наплаћених казни, штета, пенала  186  350 
Накнадно одобрени рабати  -  133 
Остали приходи  107  17 

  6,594  1,168 
Остали расходи     
Губици по основу расходовања основних средстава  
    (Напомена 5)  

(705) - 

Губици по основу продаје опреме  (142) - 
Мањкови материјала  (1,972) (348)
Мањкови основних средстава  (641) - 
Расходи по основу обезвређења залиха материјала  (1,781) - 
Остали расходи  (2,656) (27)

  (7,897) (375)

  
  (1,303) 793 
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32. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 
 
а)  Компоненте пореза на добитак 
 

 У хиљадама динара 

 
Година која се завршава 

31. децембра 
 2014.  2013. 

   
Текући порез на добит  2,746  657 
Одложени порески (расход)/приход   832  (4,398)

     
  3,578  (3,741)

 
 

б) Усаглашавање укупног износа пореза на добит исказаног у билансу успеха и 
производа губитка пре опорезивања и прописане пореске стопе 

 
 У хиљадама динара 

 
Година која се завршава 

31. децембра 
 2014.  2013. 

   
Добитак пре опорезивања  54,258  774 
     
Порез на добитак обрачунат по стопи од 15%  8,139  116 
Порески ефекти расхода и прихода који се не признају у  
   пореском билансу, нето  1,015  972 
Искоришћени износ губитка из пореског биланса  
   претходног периода  -  (395)
Искоришћени износ пореског кредита  (6,408)  - 
Призната одложена пореска средства у текућем периоду  -  (4,398)
Смањење одложених пореских средстава по основу  
   коришћења пореског кредита  961  - 
Одложени порески приход  (129)  - 
Остало  -  (36)

     
Укупан порески расход/(приход) исказан у  
   билансу успеха  3,578  (3,741)

     
Ефективна пореска стопа  6.59%  -483.33% 
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32. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК (наставак) 
 
в) Одложена пореска средства и обавезе 

 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2014. 
 31. децембар 

2013. 

Одложена пореска средства   
Порески кредити по основу улагања у основна средства  877  2,000 
Порески кредити по основу пореских губитака  1,082  1,082 
Привремена разлика основних средстава и  
   нематеријалних улагања у пореском билансу и у  
   финансијским извештајима  

-  1,207 

Привремена разлика по основу резервисања за 
отпремнине  

496  901 

     
  2,455  5,190 

 
 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2014. 
 31. децембар 

2013. 

Одложене пореске обавезе     
Привремена разлика основних средстава и  
   нематеријалних улагања у пореском билансу и у  
   финансијским извештајима (Напомена 5)  37,894  - 

     
  37,894  - 

 
Одложенa порескa средства обрачуната су по ефективној стопи од 15%, чија се примена 
очекује у периоду када ће се обавеза измирити. 
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32. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК (наставак) 
 
в) Одложена пореска средства и обавезе (наставак) 

 
Промене на одложеним пореским средствима у току године приказане су у следећој табели: 
 
 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2014. 
 31. децембар 

2013. 

   
Стање на дан 1. јануара  5,190  792 
Признати порески кредити по основу улагања у основна 

средства у текућем периоду  -  2,000 
Смањење одложених пореских средстава по основу 

коришћења пореског кредита  (961)  - 
Признавање одложених пореских средстава по основу 

пореских губитака  -  1,082 
Признавање одложених пореских средстава по основу 

резервисања за отпремнине  -  901 
Признавање одложених пореских средстава по основу 

привремене разлике основних средстава и 
нематеријалних улагања у пореском билансу и у 
финансијским извештајима  -  415 

Укидање одложених пореских средстава по основу 
привремене разлике основних средстава и 
нематеријалних улагања у пореском билансу и у 
финансијским извештајима  (1,207)  - 

Укидање одложених пореских средстава по основу 
резервисања за отпремнине  (405)  - 

Укидање одложених пореских средстава по основу 
пореских кредита за улагања у основна средства  (162)  - 

     
Стање на дан 31. децембра  2,455  5,190 

 

Одложене пореске обавезе се односе на привремене разлике између књиговодствене 
вредности основних средстава и нематеријалних улагања и њихове пореске основе, као и на 
привремене разлике настале по основу ревалоризације основних средстава. 
 
Одложене порескe обавезе обрачунате су по ефективној стопи од 15%, чија се примена 
очекује у периоду када ће се обавеза измирити. 
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32. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК (наставак) 
 
в) Одложена пореска средства и обавезе (наставак) 

 
Промене на одложеним пореским обавезама у току године приказане су у следећој табели: 
 
 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2014. 
 31. децембар 

2013. 
   

Стање на дан 1. јануара  -  - 
Признавање одложених пореских обавеза по основу 

привремене разлике основних средстава и 
нематеријалних улагања у пореском билансу и у 
финансијским извештајима на терет ревалоризационих 
резерви (Напомена 5 и 13)  39,797  - 

Смањење одложених пореских средстава по основу 
привремене разлике основних средстава и 
нематеријалних улагања у пореском билансу и у 
финансијским извештајима (Напомена 5)  (415)  - 

Признавање одложених пореских прихода по основу 
привремене разлике основних средстава и 
нематеријалних улагања у пореском билансу и у 
финансијским извештајима (Напомена 5)  (1,488)  - 

     

  37,894  - 

 
г) Преглед пренетих пореских губитака из претходних периода 
 

Година када је    Износ   Преостали  Година до које 
губитак 

 
Износ  

 
искоришћеног  

 
пренети 

 
се губитак 

остварен губитка губитка  губитак преноси 
         

2012.  7,215  -  7,215  2017. 
 

 
       

Укупно 7,215  -  7,215   
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32. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК (наставак) 
 
г) Преглед пренетих пореских губитака из претходних периода (наставак) 

 
Закон о порезу на добит Републике Србије не предвиђа да се порески губици из текућег 
периода могу користити као основа за повраћај пореза плаћеног у претходним периодима. 
Међутим, губици који су исказани у пореском билансу до 2009. године могу се користити за 
умањење пореске основице будућих обрачунских периода у наредних десет година, а губици 
остварени и исказани у пореском билансу за 2010. годину и након овог периода могу се 
користити за умањење пореске основице будућих обрачунских периода, али не дуже од 5 
година. 
 

д) Преглед пореских кредита по основу улагања у основна средства 
 

Година када је 
порески кредит 

остварен 
 

Износ 
пореског 
кредита 

 

Износ 
искоришћеног 

пореског 
кредита 

 

Преостали 
пренети 
порески 
кредит 

 

Година до 
које се 

порески 
кредит 

преноси 

           
2005.  50  50  -  2015. 
2006.  1,688  1,688  -  2016. 
2007.  1,740  1,740  -  2017. 
2008.  3,016  3,016  -  2018. 
2009.  451  451  -  2019. 
2010.  2,016  1,208  808  2020. 
2011.  1,870  -  1,870  2021. 
2012.  1,973  -  1,973  2022. 
2013.  1,198  -  1,198  2023. 

 
 

       
Укупно 14,002  8,153  5,849   

 
Изменама Закона о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС”, бр. 108/13), 
престао је да важи члан 48. којим су били дефинисани порески подстицаји, односно право на 
оставривање пореских кредита по основу улагања у основна средства. Порески обвезник који 
је до 31. децембра 2013. године остварио право на порески подстицај из члана 48. Закона о 
порезу на добит правних лица („Службени гласник РС”, бр. 25/01, 80/02, 80/02-др. закон, 43/03, 
84/04, 18/10, 101/11, 119/12 и 47/13) и исказао податке у пореском билансу и пореској пријави 
за 2013. годину, може то право да користи до истека рока и на начин прописан тим законом. 
Неискоришћени део пореског кредита може се пренети на рачун пореза на добит из будућих 
обрачунских периода, највише до лимита од 33%, односно 70% обрачунатог пореза у том 
пореском периоду, али не дуже од десет година. 
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33. ОБЕЛОДАЊИВАЊЕ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА 
 

У редовном току пословања Предузећа ступа у односе са повезаним лицима. Повезана лица 
обухватају Оснивача – град Београд – Градска управа, градске општине и предузећа у 
власништву града Београда и градских општина. 

 
Биланс стања 
 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2014. 
 31. децембар 

2013. 

Готовина   
Упарва за трезор  62  72 
     

Потраживања по основу продаје (Напомена 8)     
Секретаријат за комуналне и стамбене послове, Град 

Београд  -  16,424 
ЈП Дирекција за изградњу општине Гроцка, Гроцка  2,000  3,999 
Секретаријат за енергетику  21,496  - 
Дирекција за грађевинско земљиште  607  16 
ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд  316  - 
ЈКП Београд пут, Београд  300  285 
ЈКП Градско зеленило, Београд  -  571 
ЈП Градско саобраћајно предузеће, Београд  -  564 

  24,719  21,859 

Потраживања за нефактурисан приход (Напомена 12)     
Секретаријат за комуналне и стамбене послове, Град 

Београд  -  102,988 

     
Потраживања укупно  24,781  124,919 
     

Добављачи (Напомена 16)     
Електроизградња д.о.о., Београд  2,370  - 
Дирекција за развој и изградњу општине Барајево, 

Барајево  235  - 
ЈКП Градска чистоћа, Београд  109  83 
ЈКП Београдске електране, Београд  48  68 
ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд  3  6 
Град Београд - Градска управа  -  6 
ЈКП Градско зеленило, Београд  -  519 

  2,765  682 
     

Обавезе укупно  2,765  682 
     

Нето потраживања / (обавезе)  22,016  124,237 
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33. ОБЕЛОДАЊИВАЊЕ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА (наставак) 
 

Биланс успеха 
 

 У хиљадама динара 

 
Година која се завршава 

31. децембра 
 2014.  2013. 

Приходи од продаје (Напомена 21)   
Секретаријат за комуналне и стамбене послове, Град 

Београд  222,858  585,253 
Секретаријат за енергетику  315,906  - 
Јавно предузеће за изградњу Обреновца, Обреновац  2,326  5,247 
ЈКП Градске пијаце, Београд  1,182  942 
Дирекција за грађевинско земљиште  814  226 
Дирекција за развој и изградњу општине Барајево, 

Барајево  393  833 
Секретаријат за саобраћај, Град Београд  333  4,534 
ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд  296  - 
ЈКП Београд пут, Београд  250  - 
ЈП Градско саобраћајно предузеће, Београд  206  471 
ЈКП Београдске електране, Београд  119  - 
ЈКП Паркинг сервис, Београд  40  - 
ЈКП Ада циганлија, Београд  13  - 
ЈП Дирекција за изградњу општине Гроцка, Гроцка  -  1,679 

  544,736  599,185 

Приходи од закупа (Напомена 22)     
Секретаријат за комуналне и стамбене послове, Град 

Београд  4,811  11,547 
Секретаријат за енергетику  6,736  - 

  11,547  11,547 

     
Укупни приходи  556,283  610,732 
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33. ОБЕЛОДАЊИВАЊЕ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА (наставак) 
 

Биланс успеха (наставак) 
 

 У хиљадама динара 

 
Година која се завршава 

31. децембра 
 2014.  2013. 

Трошкови материјала, производних услуга и 
нематеријални трошкови     

ЈКП Градска чистоћа, Београд  603  643 
Дирекција за развој и изградњу општине Барајево, 

Барајево  
549  - 

ЈКП Београдске електране, Београд  307  222 
ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд  129  243 
Секретаријат за комуналне и стамбене послове, Град 

Београд  
6  - 

ЈКП Градско зеленило, Београд  -  508 
Град Београд - Градска управа  -  5 

  1,594  1,621 

Финансијски расходи (Напомена 29)     
Расходи по основу затезних камата     
ЈКП Београдске електране, Београд  13  6 
ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд  1  - 
ЈКП Градска чистоћа, Београд  8  - 

  22  6 

     
Укупни расходи  1,616  1,627 

     
Нето приходи / (расходи)  554,667  609,105 

 
Привремени орган Града Београда је на седници одржаној дана 22. априла 2014. године донео 
Одлуку о изменама и допунама Одлуке о градској управи Града Београда ("Службени лист 
Града Београда" број 37/2014), којом је Управа за енергетику, која је била у саставу 
Секретаријата за комуналне и стамбене послове формирана као Секретаријат за енергетику. 
 
Бруто зараде и накнаде зарада чланова Надзорног одбора и директора Предузећа у 2014. 
години су износиле 5,266 хиљада динара (2013. година: 5,761 хиљада динара). 
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34. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА 
 
34.1. Управљање ризиком капитала 

 
Не постоји формални оквир за управљање ризиком капитала Предузећа. Руководство 
разматра капитални ризик, на основама захтева Оснивача за одржавањем квалитета 
комуналних услуга, истовремено максимизирајући повећање профита, првенствено кроз 
рационализацију трошкова пословања. 
 
Показатељи задужености Предузећа са стањем на крају године били су следећи: 
 
  У хиљадама динара  

 31. децембар  31. децембар 
 2014.  2013. 

    

Задуженост а) 25,952  58,563 

    

Готовина и готовински еквиваленти 148,828  3,015 

    
Нето задуженост (122,876)  55,548 

    

Капитал б)  564,974  292,612 

    

Рацио нето дуговања према капиталу (0.22)  0.19 

 
а) Обавезе обухватају дугорочне обавезе и краткорочне финансијске обавезе. 
б) Капитал укључује уделе, резерве и нераспоређени добитак. 
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34. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) 
 
34.2. Управљање финансијским ризицима 

 
Пословање Друштва је изложено различитим финансијским ризицима. Ови ризици укључују: 
кредитни ризик, ризик ликвидности и тржишни ризик (каматни и девизни ризик). Друштво не 
користи деривативне финансијске инструменте нити друге облике обезбеђења од ових ризика 
како би избегло утицај финансијских ризика на пословање из разлога што такви инструменти 
нису у широкој употреби, нити постоји организовано тржиште таквих инструмената у 
Републици Србији.  

 
34.3. Категорије финансијских инструмената 

 
Максимална изложеност ризику (бруто) 
 
Бруто финансијски инструменти (средства и обавезе) Предузећа на дан 31. децембра 2014. 
године приказани су у наредној табели: 

У хиљадама динара 

 31. децембар  31. децембар 

 2014.  2013. 

Финансијска средства    

Дугорочни финансијски пласмани 236  265 

Потраживања од купаца 27,178  49,062 

Краткорочни финансијски пласмани 359  615 

Потраживања за нефактурисан приход -  102,988 

Готовински еквиваленти и готовина 148,828  3,015 

 176,601  155,945 

Финансијске обавезе     

Дугорочни кредити -  24,597 

Краткорочне финансијске обавезе 25,952  33,966 

Обавезе према добављачима 56,655  103,514 

 82,607  162,077 
    

Нето финансијска имовина/(обавезе) 93,994  (6,132)

 
34.4. Кредитни ризик  

 
Кредитни ризик се односи на ризик да друга уговорна страна не изврши своје уговорене 
обавезе, што би као резултат имало губитак за Предузеће. 
 
Потраживања Предузећа од купаца нису обезбеђена банкарским гаранцијама или другим 
инструментима обезбеђења.  
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34. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) 
 
34.4. Кредитни ризик (наставак) 

 
Максимална изложеност кредитном ризику 
  У хиљадама динара  

 31. децембар  31. децембар 
 2014.  2013. 

    

Дугорочни финансијски пласмани 236  265 
Потраживања од купаца 27,178  49,062 
Краткорочни финансијски пласмани 359  615 
Потраживања за нефактурисан приход -  102,988 
Готовински еквиваленти и готовина 148,828  3,015 

    

Укупна изложеност кредитном ризику 176,601  155,945 

 
Преко 98% потраживања од купаца односи се на два купца: Град Београд – Секретаријат за 
енергетику и ПД „Електродистрибуција Београд“ д.о.о., Београд. Наплата потраживања 
Предузећа зависи од расположивог буџета града Београда и ПД „Електродистрибуција“. 
 
Најзначајнија појединачна потраживања од купаца на дан биланса стања представљена су у 
следећој табели: 

У хиљадама динара 
 31. децембар 

2014.  
31. децембар 

2013. 

    
Град Београд - Секретаријат за енергетику (бивши 

Секретаријат за стамбене и комуналне послове) 21,496  16,424 
ЈП Дирекција за изградњу општине Гроцка, Гроцка 2,000  3,999 
Електродистрибуција д.о.о., Београд 1,535  24,961 
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу 

Београда, Београд 607  16 
ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд 316  - 
Ратко Митровић - Нискоградња д.о.о., Београд 315  - 
ЈКП Београд пут, Београд 300  285 
Вага монт д.о.о., Београд 196  274 
Пројектомонтажа а.д., Београд 141  141 
Теленор д.о.о., Београд 73  69 
Остали купци 199  2,893 

    
 27,178  49,062 
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34. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) 
 
34.4. Кредитни ризик (наставак) 

 
Структура потраживања од купаца у смислу њихове доспелости на наплату на дан 31. 
децембра 2014. године приказана је у табели која следи: 
   У хиљадама динара 

 
Бруто 

изложеност 
 Исправка  

вредности  
Нето 

изложеност 
      

Недоспела потраживања од купаца 2,001  -  2,001 
Доспела, исправљена потраживања од 

купаца 24,198  (24,198)  - 
Доспела, неисправљена потраживања 

од купаца 979  -  979 
      

 27,178  (24,198)  2,980 

 
Структура потраживања од купаца у смислу њихове доспелости на наплату на дан 31. 
децембра 2013. године приказана је у табели која следи: 
   У хиљадама динара 

 
Бруто 

изложеност 
 Исправка  

вредности  
Нето 

изложеност 
      

Недоспела потраживања од купаца 19,697  -  19,697 
Доспела, исправљена потраживања од 

купаца 5,597  (5,597)  - 
Доспела, неисправљена потраживања 

од купаца 23,768  -  23,768 
      

 49,062  (5,597)  43,465 

 
Рочна структура доспелих неисправљених потраживања: 

У хиљадама динара 
 31. децембар 

2014.  
31. децембар 

2013. 
    

До 30 дана 664  6,105 
Од 31 до 60 дана -  503 
Од 61 до 90 дана -  16,116 
Од 91 до 180 дана 15  - 
Од 181 до 365 дана 300  744 
Преко 365 дана -  300 
    

 979  23,768 
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34. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) 
 
34.5. Ризик ликвидности  

 
Руководство Предузећа је одговорно за управљање финансијским средствима и ризиком 
ликвидности. Предузеће управља ликвидношћу тако што одржава потребан ниво новчаних 
резерви и осталих ангажованих средстава, праћењем планираних и остварених токова 
готовине и рокова доспећа финансијских средстава и обавеза. 
Прилив средстава од наплате пораживања Предузећа у највећој мери зависи од 
расположивог буџета Града Београда и ПД „Електродистрибуција Београд“. 
 
Законом о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр. 88/2011), обезбеђивање 
јавног осветљења (одржавање, адаптација и унапређење објеката и инсталација јавног 
осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене) је 
дефинисано као комунална делатност која је, као и све друге комуналне делатности, 
делатност од општег интереса. У члану 24. истог закона, дефинисано је да се комуналне 
делатности код којих се крајњи корисник не може утврдити, финансирају из буџета локалне 
самоуправе односно комуналне накнаде. 
 
Чланом 27. одређено је да ће се наплата накнаде која се односи на делатност одржавања 
јавног осветљења вршити преко предузећа за дистрибуцију електричне енергије, на начин 
утврђен актом јединице локалне самоуправе и уговором који јединица локалне самоуправе 
закључи са тим предузећем. Како још увек није почела наплата накнаде која се односи на 
делатност одржавања јавног осветљења на наведени начин, финансирање се још увек врши 
преко Секретаријата за енергетику.  
 
С обзиром на тешку финансијску ситуацију и на повремено привремено финансирање у току 
године, постоји реална изложеност ризику ликвидности и ризику новчаног тока уколико 
предузеће не добије средства на месечном нивоу неопходна за редовно обављање 
делатности што ће се директно одразити на одржавање јавног осветљења на подручју града. 
 
Рокови доспећа обавеза из пословања су краткорочни и преостали рок плаћања износи 
највише до 45 дана базирано на захтевима Закона о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ бр. 119/2012). 
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34. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) 
 
34.5. Ризик ликвидности (наставак) 

 
Анализа рочне структуре средстава и обавеза 

         У хиљадама динара

 До 30 дана 
Од 1 до 3 

месеца 
Од 3 до 12 

месеци  
 

Од 1 до 5 
година 

Преко 5 
година 

Укупно 2014. 

АКТИВА   
Нематеријална улагања - - -  - 9,290 9,290 
Некретнине, постројења и опрема - - -  - 462,271 462,271 
Дугорочни финансијски пласмани - - -  236 - 236 
Залихе - - 118,036  - - 118,036 
Потраживања 2,564 416 -  - - 2,980 
Потраживања за више плаћен 

порез на добитак 411 - -  - - 411 
Краткорочни финансијски 

пласмани - - 46  - - 46 
Готовински еквиваленти и 

готовина 148,828 - -  - - 148,828 
Порез на додату вреднoст 1,295 - -  - - 1,295 
Активна временска разграничења 777 - -  - - 777 
Одложена пореска средства - - -  2,455 - 2,455 

        

Укупна актива 153,875 416 118,082  2,691 471,561 746,625 
        

ПАСИВА        
Дугорочна резервисања - - -  15,224 - 15,224 
Дугорочни кредити - - -  - - - 
Краткорочне финансијске обавезе 2,595 5,190 18,167  - - 25,952 
Примљени аванси 4,250 - -  - - 4,250 
Обавезе из пословања 23,313 33,342 -  - - 56,655 

Остале креаткорочне обавезе 9,793 - -  - - 9,793 
Обавезе по основу ПДВ 5,507 - -  - - 5,507 
Обавезе за остале порезе 

доприносе и друге дажбине 3,459 - -  - - 3,459 
Пасивна временска разграничења 249 499 2,245  11,971 7,953 22,917 
Одложене пореске обавезе - - -  - 37,894 37,894 

        

Укупно обавезе 49,166 39,031 20,412  27,195 45,847 181,651 
        

Укупан капитал - - -  - 564,974 564,974 
        

Укупно пасива 49,166 39,031 20,412  27,195 610,821 746,625 
    

Рочна неусклађеност на дан:     
- 31. децембра 2014. године 104,709 (38,615) 97,670  (24,504) (139,260)

    

- 31. децембра 2013. године 83,961 (35,697) 63,574  (39,690) (72,148)
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34. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) 
 
34.5. Ризик ликвидности (наставак) 

 
Анализа рочне структуре средстава и обавеза (наставак) 

         У хиљадама динара

 До 30 дана 
Од 1 до 3 

месеца 
Од 3 до 12 

месеци  
 

Од 1 до 5 
година 

Преко 5 
година 

Укупно 2013. 

АКТИВА     
Нематеријална улагања - - -  - 12,422 12,422 
Некретнине, постројења и опрема - - -  - 218,882 218,882 
Дугорочни финансијски пласмани - - -  265 - 265 
Залихе - - 87,516  - - 87,516 
Потраживања 43,465 - -  - - 43,465 
Потраживања за више плаћен 

порез на добитак 
1,290 - 310  - - 1,600 

Краткорочни финансијски 
пласмани 

- - 305  - - 305 

Готовински еквиваленти и 
готовина 

3,015 - -  - - 3,015 

Порез на додату вреднoст 12,379 - -  - - 12,379 
Активна временска разграничења 104,206 - -  - - 104,206 
Одложена пореска средства - - -  5,190 - 5,190 

        
Укупна актива 164,355 - 88,131  5,455 231,304 489,245 

        
ПАСИВА        
Дугорочна резервисања - - -  8,577 - 8,577 
Дугорочни кредити - - -  24,597 - 24,597 
Краткорочне финансијске обавезе 6,909 4,920 22,137  - - 33,966 
Примљени аванси 76 - -  - - 76 
Обавезе из пословања 73,061 30,278 175  - - 103,514 

Остале креаткорочне обавезе 41 - -  - - 41 

Обавезе по основу ПДВ 58 - -  - - 58 
Обавезе за остале порезе 

доприносе и друге дажбине 
- - -  - - - 

Пасивна временска разграничења 249 499 2,245  11,971 10,840 25,804 
Одложене пореске обавезе - - -  - - - 

        
Укупно обавезе 80,394 35,697 24,557  45,145 10,840 196,633 

        
Укупан капитал - - -  - 292,612 292,612 

        
Укупно пасива 80,394 35,697 24,557  45,145 303,452 489,245 

    -
Рочна неусклађеност на дан:     
- 31. децембра 2013. године 83,961 (35,697) 63,574  (39,690) (72,148)
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34. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) 
 
34.5. Ризик ликвидности (наставак) 

 
Просечно време наплате потраживања од купаца у 2014. години износило је 13 дана (2013. 
година: 19 дана). 
 
Просечно време плаћања обавеза према добављачима у 2014. години износило је 43 дана 
(2013. година: 37 дана). 

 
34.6. Тржишни ризик 

 
Тржишни ризик је ризик да ће фер вредност или очекивани будући готовински токови 
финансијских инструмената флуктуирати, услед промена тржишних варијабли као што су 
каматне стопе и девизни курсеви. 
 

34.6.1. Каматни ризик 
 
Каматни ризик је ризик од настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал 
Предузећа услед промена каматних стопа. Ризик промене каматних стопа јавља се услед 
могућности да промене у каматним стопама могу утицати на будуће новчане токове или на 
фер вредност финансијских инструмената. 
 
Значајније финансијске обавезе предузећа уговарају се путем јавних набавки, уз навођење 
услова кредита од стране Предузећа. 
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34. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) 
 
34.6. Тржишни ризик (наставак) 

 
34.6.1. Каматни ризик (наставак) 

 
Изложеност каматном ризику 
 
  У хиљадама динара  

 
31. децембар  31. децембар 

2014.  2013. 

Финансијска средства    
Некаматоносна    
Потраживања од купаца 2,980  43,465 
Потраживања за нефактурисан приход -  102,988 

 2,980  146,453 
Фиксна каматна стопа    
Дугорочни финансијски пласмани 236  265 
Краткорочни финансијски пласмани 46  305 

 282  570 
Варијабилна каматна стопа    
Готовина и готовински еквиваленти 148,828  3,015 

 148,828  3,015 

    
Укупно финансијска средства 152,090  150,038 

    
Финансијске обавезе    
Некаматоносне    
Обавезе према добављачима 56,655  103,514 

 56,655  103,514 
Фиксна каматна стопа    
Дугорочни кредити -  24,597 
Краткорочне финансијске обавезе 25,952  33,966 

 25,952  58,563 

    
Укупно финансијске обавезе 82,607  162,077 

 
Ризик од промена каматних стопа 
 
Уколико би дошло до повећања/смањеса каматне стопе за 1 процентни поен, добитак 
предузећа би се повећао/смањио за РСД 1.454 хиљадe. 
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34. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) 
 
34.6. Тржишни ризик (наставак) 

 
34.6.2. Девизни ризик 

 
Девизни ризик је ризик да ће доћи до промене вредности финансијских инструмената и 
негативних ефеката на финансијски резултат и капитал Прееузећа услед промена девизног 
курса. Ризик од промена девизних курсева испољава утицај на позицији финансијских 
инструмената, које су изражене у валути која није функционална (извештајна) и по природи су 
монетарне. 
 
У свом пословању Предузеће је у мањој мери изложено финансијским ризицима од промена 
курсева страних валута. Средства Предузећа која се држе у страној валути обухватају 
готовину на девизном рачуну и улагања у државне обвезнице. Ова средства нису материјално 
значајна. С друге стране, обавезе Предузећа у страној валути односе се на финансијске 
обавезе за набавку камиона. Уговори Предузећа са купцима и добављачима закључују се у 
динарима. 
 
Изложеност девизном ризику 
 
    У хиљадама динара  

 ЕУР  РСД  Укупно 2014. 

Финансијска средства      
Дугорочни финансијски пласмани 236  -  236 
Потраживања од купаца -  2,980  2,980 
Краткорочни финансијски пласмани 46  -  46 
Потраживања за нефактурисан приход -  -  - 
Готовински еквиваленти и готовина 2,771  146,057  148,828 

 3,053  149,037  152,090 
Финансијске обавезе       
Дугорочни кредити -  -  - 

Краткорочне финансијске обавезе 25,952  -  25,952 

Обавезе према добављачима -  56,655  56,655 

 25,952  56,655  82,607 

      
Нето девизна средства/(обавезе) (22,899)  92,382  69,483 
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34. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) 
 
34.6. Тржишни ризик (наставак) 

 
34.6.2. Девизни ризик (наставак) 

 
    У хиљадама динара  

 ЕУР  РСД  Укупно 2013. 

Финансијска средства      
Дугорочни финансијски пласмани 265  -  265 
Потраживања од купаца -  43,465  43,465 
Краткорочни финансијски пласмани 305  -  305 
Потраживања за нефактурисан приход -  102,988  102,988 
Готовински еквиваленти и готовина 2,384  631  3,015 

 2,954  147,084  150,038 
Финансијске обавезе       
Дугорочни кредити 24,597  -  24,597 

Краткорочне финансијске обавезе 29,517  4,449  33,966 

Обавезе према добављачима -  103,514  103,514 

 54,114  107,963  162,077 

      
Нето девизна средства/(обавезе) (51,160)  39,121  (12,039)

 
Збирно приказано, књиговодствене вредности монетарних средстава и обавеза исказаних у 
страној валути на датум извештавања у Предузећу биле су следеће: 
 
   У хиљадама динара 
 Средства  Обавезе 

 
31. децембар 

2014.  
31. децембар 

2013.  
31. децембар 

2014.  
31. децембар 

2013. 

        
ЕУР 3,053  2,954  25,952  54,114 

 
Предузеће је осетљиво на промене девизног курса евра (ЕУР). Анализа осетљивости укључује 
само неизмирена потраживања и обавезе исказане у страној валути и усклађује њихово 
превођење на крају периода за промену од 10% у курсевима страних валута. Друштво би, за 
годину која се завршава 31. децембра 2014. године, с обзиром на то да има нето обавезе у 
страној валути, остварило за 2,290 хиљада динара бољи резултат да је динар у односу према 
евру био јачи за 10% (31. децембра 2013. године: 5,116 хиљада динара бољи резултат). У 
случају слабљења динара финансијски резултат би био супротан. 
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34. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) 
 
34.7. Ризици изложености Предузећа 

 
Ризици изложености Предузећа обухватају ризике изложености Предузећа према једном лицу 
или према групи повезаних лица, као и ризике изложености Предузећа према повезаним 
лицима. 
 
Будући да је у највећој мери Предузеће зависно од буџета Града, обезбеђивање неопходних 
средстава од стране Града за редовно обављање делатности врши се према усаглашеним 
потребним „квотама“. 
 

34.8. Оперативни ризици 
 
Оперативни ризик је ризик да ће доћи до губитка који би проистекао из пада система, људских 
грешака, проневера или непредвидивих екстерних догађаја. Кад контроле престану да 
функционишу, оперативни ризик може да наруши углед Предузећа, може имати законске 
последице или условити настанак финансијских губитака. 
 
Предузеће не може да елиминише све оперативне ризике, али увођењем ригорозног 
контролног оквира и надгледањем и одговарањем на потенцијалне ризике, Предузеће је у 
могућности да управља овим ризицима. Улога процеса управљања оперативним ризицима је 
да идентификује, процени, контролише и смањи могућност настанка и утицај оперативних 
ризика и губитака. Контрола укључује ефективну поделу дужности, приступ, овлашћење и 
усаглашавање процедура, обуку особља и процес надгледања. 
 
Оперативни ризици својствени делатности Предузећа обухватају следеће врсте ризика: рад 
на висини, рад у близини инсталација под напоном, рад за време временских непогода, 
дотрајалост опреме – ризик од превисоког напона додира, дотрајалост опреме - стубови, лире, 
светиљке, дотрајалост опреме – сијалице, неадекватно осветљавање објеката. Предузеће 
управља овим ризицима у складу са законским захтевима и прописаним стандардима који 
важе за обављање делатности Предузећа. 
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34. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) 
 
34.9. Фер вредност 

 
   У хиљадама динара 

 31. децембар 2014.   31. децембар 2013. 

 

Књигово-
дствена 

вредност  
Фер    

вредност  

Књигово-
дствена 

вредност  
Фер    

вредност 

Финансијска средства        
Дугорочни финансијски 

пласмани 236 236 265 265 
Потраживања од купаца 2,980 2,980 43,465 43,465 
Краткорочни финансијски 

пласмани 46 46 305 305 
Потраживања за 

нефактурисан приход - - 102,988 102,988 
Готовински еквиваленти и 

готовина 148,828 148,828 3,015 3,015 

      
 152,090 152,090 150,038 150,038 

Финансијске обавезе        
Дугорочни кредити - - 24,597 24,597 
Краткорочне финансијске 

обавезе 25,952 25,952 33,966 33,966 
Обавезе према 

добављачима 56,655 56,655 103,514 103,514 

      
 82,607 82,607 162,077 162,077 

 
За готовину, потраживања од купаца и обавезе према добављачима, књиговодствена 
вредност је приближна фер вредности због њиховог кратког рока доспећа. 
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35. ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ 
 
Обавезе по основу оперативног лизинга 
 
Обавезе по основу оперативног лизинга се односе на закуп пословног простора по основу 
закључених уговора. 
 
Будућа минимална плаћања неотказивих обавеза по основу оперативног лизинга приказана 
су како следи: 
 
 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2014. 
 31. децембар 

2013. 

     
До 1 године   4,955  1,875 
Од 1 до 5 година  -  106 

     
  4,955  1,981 

 
 

36. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ 
 
Против Предузећа се на дан 31. децембра 2014. године води шест судских спорова, у 
вредности од РСД 13,246 хиљада, не укључујући ефекте евентуалних затезних камата. 
Друштво је извршило резервисања по основу два судска спора, по основу којих се очекују 
губици, у вредности од РСД 6,701 хиљаду динара (Напомене 14 и 27). Наведени износ не 
укључује евентуалне затезне камате које могу бити утврђене по окончању судских спорова. 
 
Предузеће води неколико судских спорова против трећих лица ради наплате својих 
потраживања. За сва утужена потраживања против правних и физичких лица Предузеће је у 
потпуности извршило исправку вредности на терет резултата текуће и претходних година. 
 
 

37. ПОРЕСКИ РИЗИЦИ 
 
Порески систем Републике Србије је у процесу континуиране ревизије и измена. У Републици 
Србији порески период је отворен током периода од 5 година. У различитим околностима, 
порески органи могу имати различите приступе одређеним питањима и могу утврдити додатне 
пореске обавезе заједно са накнадним затезним каматама и пеналима. Руководство 
Предузећа сматра да су пореске обавезе евидентиране у приложеним финансијским 
извештајима правилно исказане. 
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38. УСАГЛАШАВАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА 
 
Предузеће је у складу са чланом 18. Закона о рачуноводству извршило усаглашавање 
потраживања и обавеза са својим дужницима и повериоцима, и о томе постоји веродостојна 
документација. 
 
Предузеће је клијентима доставило изводе отворених ставки (ИОС) са стањем на дан 31. 
октобра 2014. године, а појединима и са стањем на дан 31. децембра 2014. године. 
 
Стање према изводима отворених ставки је приказано у наредном прегледу: 
 

Потраживања од 
купаца  

31.10.2014.  
Износ у 
РСД 000  %  

Обавезе према 
добављачима  

31.10.2014.  
Износ у 
РСД 000  % 

           

Укупан салдо   55,052  100.00%  Укупан салдо   58,572  100.00% 
Послати ИОС-и  28,141  51.12%  Послати ИОС-и  5,058  8.64% 
Усаглашена стања  26,999  95.94%  Усаглашена стања  4,458  88.14% 

Неусаглашена стања  -  0.00%  Неусаглашена стања  600  11.86% 
Оспорена 
потраживања  116  0.41%  

Оспорене обавезе 
 -  0.00% 

Недобијени одговори  1,026  3.65%  Недобијени одговори  -  0.00% 

           

           
Потраживања од 

купаца  
31.12.2014.  

Износ у 
РСД 000  %  

Обавезе према 
добављачима  

31.12.2014.  
Износ у 
РСД 000  % 

           
Укупан салдо   27,179  100.00%  Укупан салдо   56,655  100.00% 

Послати ИОС-и  21,829  80.32%  Послати ИОС-и  43,393  76.59% 
Усаглашена стања  21,529  98.62%  Усаглашена стања  37,769  87.04% 
Неусаглашена стања  -  0.00%  Неусаглашена стања  -  0.00% 
Оспорена 
потраживања  300  1.38%  

Оспорене обавезе 
 5,623  12.96% 

Недобијени одговори  -  0.00%  Недобијени одговори  -  0.00% 

 
Основни разлог оспоравања ИОС-а је одбијање клијената са којима се воде судски спорови и 
клијената у стечају да потврде извод отворених ставки добијен од Предузећа. 
 
Део клијената није послао одговор до дана састављања приложених финансијских извештаја, 
али у ИОС-у постоји напомена да уколико се у року од пет дана стање не потврди или оспори, 
сматра се да је клијент сагласан. 
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