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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 

Оснивачу и руководству Јавног предузећа за изградњу Обреновца, Обреновац  

 

Квалификовано мишљење  

 

Извршили смо ревизију финансијских извештаја Јавног предузећа за изградњу Обреновца, 

Обреновац (у даљем тексту „Предузеће“), који обухватају биланс стања на дан 31. децембра 2019. 

године и одговарајући биланс успеха, извештај о осталом резултату, извештај о променама на 

капиталу и извештај о токовима готовине за годину која се завршава на тај дан, и напомене уз 

финансијске извештаје које укључују сумарни преглед значајних рачуноводствених политика.  

 

По нашем мишљењу, осим за ефекте питања описаних у одељку Основа за квалификовано 

мишљење, приложени финансијски извештаји дају истинит и објективан приказ, по свим 

материјално значајним аспектима, финансијске позиције Предузећа на дан 31. децембар 2019. 

године и његове финансијске успешности и токова готовине за годину која се завршава на тај дан у 

складу са рачуноводственим прописима Републике Србије.  

 

Основа за квалификовано мишљење 

 

Као што је обелодањено у напомени 5.2 уз финансијске извештаје, некретнине, постројења и 

опрема Предузећа на дан 31. децембра 2019. године исказане су у износу од 1,315,725 хиљада 

динара од чега се на грађевинске објекте односи износ од 1,283,018 хиљада динара. С обзиром да 

није извршен поступак разграничења имовине у складу са Законом о јавној својини између 

Оснивача – Град Београд, Градска Општина Обреновац и Предузећа, као и да није утврђено на 

којим непокретностима Предузеће може успоставити право својине, нисмо могли установити 

колика је садашња вредност непокретности на дан 31. децембра 2019. године која припада 

Оснивачу, односно коју је потребно искњижити из књиговодствене евиденције непокретности 

Предузећа. 

 

Као што је обелодањено у напомени 5.6 уз финансијске извештаје, Предузеће је на дан 31. децембра 

2019. године исказало основни капитал у износу од 1,326,497 хиљада динара, док основни капитал 

Предузећа уписан у Регистру привредних субјеката код Агенције за привредне регистре износи 

3,322,674 хиљаде динара. Истовремено, Оснивачким актом је дефинисано да уписан и уплаћен 

новчани капитал Предузећа износи 601,302 хиљаде динара. Предузеће је 15. марта 2017. године 

сагласно мишљењу Агенције за привредне регистре Републике Србије наведеном у Решењу број БД 

13450/17 од 23. фебруара 2017. године, обавестило Оснивача о активностима које је потребно 

спровести ради усклађивања аката и капитала са важећим Законом о јавним предузећима. 

 

(наставља се) 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 

Оснивачу и руководству Јавног предузећа за изградњу Обреновца, Обреновац (наставак) 

 

Основа за квалификовано мишљење (наставак) 

 

Ревизију смо извршили у складу са стандардима ревизије примењивим у Републици Србији и 

Законом о ревизији Републике Србије. Наше одговорности у складу са тим стандардима су 

детаљније описане у одељку извештаја који је насловљен Одговорности ревизора за ревизију 

финансијских извештаја. Ми смо независни у односу на Предузеће у складу са Етичким кодексом 

за професионалне рачуновође Одбора за међународне етичке стандарде за рачуновође (IESBA 

Кодекс) и етичким захтевима који су релевантни за нашу ревизију финансијских извештаја у 

Републици Србији, и испунили смо наше друге етичке одговорности у складу са овим захтевима и 

IESBA Кодексом. Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и адекватни да 

нам пруже основу за наше квалификовано мишљење.  

 

Скретање пажње 

 

1. Као што је обелодањено у напомени 5.7 уз финансијске извештаје, Предузеће на дан 31. 

децембра 2019. године има уписано заложно право над покретним стварима у корист Банке. 

Набавна вредност покретних ствари које су предмет залоге износи 29,615 хиљада динара, 

док садашња вредност на дан 31. децембра 2019. године износи 20,086 хиљада динара.  

 

2. Предузеће је на дан 31. децембра 2019. године у билансу стања исказало залихе материјала, 

резервних делова, алата и ситног инвентара у износу од 14,156 хиљада динара а које 

обухватају залиха које нису имале обрт у току 2019. године у износу од 10,051 хиљаду 

динара. Руководство Предузећа сматра да је књиговодствена вредност наведених залиха у 

потпуности надокнадива и, због тога, није вршено њихово обезвређење на дан 31. децембра 

2019. године.  

 

3. Предузеће је на дан 31. децембра 2019. године у билансу стања исказало ванбилансна 

средства и обавезе у износу од 1,296,195 хиљада, које се у износу од  од 1,200,960 хиљада 

динара  односе на инвестиције у току које Предузеће реализује по налогу и у име оснивача - 

Градкса општина Обреновац. Инвестиције у току које Предузеће реализује по налогу и у 

име оснивача обухватају и инвестиције које су завршене, али нису предате крајњем 

кориснику на коришћење и управљање у износу од 1,183,396 хиљада динара. 

 

Наше мишљење није модификовано у погледу наведених питања. 

 

Материјално значајна неизвесност повезана са сталношћу пословања 

 

Скрећемо пажњу на напомену 2.3 уз финансијске извештаје која указује да је Предузеће у билансу 

успеха  за 2019. годину исказало нето губитак у износу од 25,211 хиљада динара, док је у билансу 

стања на дан 31. децембра 2019. године исказало акумулирани губитак у износу од 69,922 хиљаде 

динара. Даље, као што је обелодањено у напомени 2.3 уз финансијске извештаје, краткорочне 

обавезе Предузећа су са стањем на дан 31. децембра 2019. године веће од обртне имовине за износ 

од 50,957 хиљада динара. Претходно наведени подаци указују на постојање материјално значајних 

неизвесности које могу да изазову значајну сумњу у способност Предузећа да настави пословање у 

складу са начелом сталности правног лица. Међутим, као што је обелодањено у напомени 2.3 уз 

финансијске извештаје, руководство Предузећа предузима све неопходне мере на основу којих ће 

Предузеће моћи да генерише довољно финансијских средстава из пословања како би измиривало 

обавезе у року доспећа. У складу са наведеним активностима и плановима руководство Предузећа 

очекује да ће Предузеће наставити да послује у предвидљивој будућности. Наше мишљење није 

модификовано у погледу наведених питања. 

 

(наставља се) 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 

Оснивачу и руководству Јавног предузећа за изградњу Обреновца, Обреновац (наставак) 

 

Одговорност руководства и лица овлашћених за управљање за финансијске извештаје  

 

Руководство је одговорно за припрему и фер презентацију ових финансијских извештаја у складу са 

Законом о рачуноводству Републике Србије и за оне интерне контроле за које одреди да су 

потребне за припрему финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне 

исказе, настале услед криминалне радње или грешке.  

 

При састављању финансијских извештаја, руководство је одговорно за процену способности 

Предузећа да настави са пословањем у складу са начелом сталности, обелодањујући, по потреби, 

питања која се односе на сталност пословања и примену начела сталности пословања као 

рачуноводствене основе, осим ако руководство намерава да ликвидира Предузеће или да обустави 

пословање, или нема другу реалну могућност осим да то уради.  

 

Лица овлашћена за управљање су одговорна за надгледање процеса финансијског извештавања 

Предузећа.  

 

Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја  

 

Наш циљ је стицање уверавања у разумној мери о томе да финансијски извештаји, узети у целини, 

не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке; и 

издавање ревизоровог извештаја који садржи мишљење ревизора. Уверавање у разумној мери 

означава висок ниво уверавања, али не представља гаранцију да ће ревизија спроведена у складу са 

Међународним стандардима ревизије увек открити материјално погрешне исказе ако такви искази 

постоје. Погрешни искази могу да настану услед криминалне радње или грешке и сматрају се 

материјално значајним ако је разумно очекивати да ће они, појединачно или збирно, утицати на 

економске одлуке корисника донете на основу ових финансијских извештаја.  

 

Као део ревизије у складу са Међународним стандардима ревизије, ми примењујемо 

професионално просуђивање и одржавамо професионални скептицизам током ревизије. Исто тако, 

ми: 

• Вршимо идентификацију и процену ризика од материјално значајних погрешних исказа у 

финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке; осмишљавање и 

обављање ревизијских поступака који су прикладни за те ризике; и прибављање довољно 

адекватних ревизијских доказа да обезбеде основу за мишљење ревизора. Ризик да 

материјално значајни погрешни искази који су резултат криминалне радње неће бити 

идентификовани већи је него за погрешне исказе настале услед грешке, зато што 

криминална радња може да укључи удруживање, фалсификовање, намерне пропусте, лажно 

представљање или заобилажење интерне контроле. 

• Стичемо разумевање о функционисању интерних контрола које су релевантне за ревизију 

ради осмишљавања ревизијских поступака који су прикладни у датим околностима, али не 

у циљу изражавања мишљења о ефикасности система интерне контроле Предузећа. 

• Вршимо процену примењених рачуноводствених политика и у којој мери су разумне 

рачуноводствене процене и повезана обелодањивања које је извршило руководство. 

 

 

 

 (наставља се) 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 

Оснивачу и руководству Јавног предузећа за изградњу Обреновца, Обреновац (наставак) 

 

Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја (наставак) 

 

• Доносимо закључак о прикладности примене начела сталности пословања од стране 

руководства као рачуноводствене основе и, на основу прикупљених ревизијских доказа, о 

томе да ли постоји материјално значајна неизвесност у вези са догађајима или околностима 

који могу да изазову значајну сумњу у погледу способности Предузећа да настави да 

послује у складу са начелом сталности пословања. Ако закључимо да постоји материјална 

неизвесност, дужни смо да у свом извештају скренемо пажњу на обелодањивања у вези са 

наведеним у финансијским извештајима или, ако таква обелодањивања нису адекватна, да 

модификујемо своје мишљење. Наши закључци заснивају се на ревизијским доказима 

прикупљеним до датума извештаја ревизора. Међутим, будући догађаји или околности 

могу довести до престанка пословања Предузећа у складу са начелом сталности пословања. 

• Вршимо процену укупне презентације, структуре и садржаја финансијских извештаја, 

укључујући обелодањивања, као и да ли су у финансијским извештајима основне 

трансакције и догађаји приказани на начин којим се постиже фер презентација. 

 

Саопштавамо лицима овлашћеним за управљање, између осталог, планирани обим и временски 

распоред ревизије и значајне ревизијске налазе, укључујући евентуалне значајне недостатке у 

систему интерних контрола које смо идентификовали током ревизије. 

 

 

 
Јасмина Дилбер 

   Овлашћени ревизор 

Косовска 1, Београд 

03. јул 2020. године 
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1. ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ 
 
 
 Јавно предузеће за изградњу Обреновца основано је одлуком од стране Скупштине општине 
Обреновац (Сл.града Београда 10/93, 21/00, 19/01, 1/05, 7/05-пречишћен текст, 3/09, 19/10, 55/12, 12/13, 
49/13). 
Регистровано је код Агенције за привредне регистре, Решењем број БД45830/2005 од 01.07.2005. године. 
 
 Предузеће је основано 31.03.1993. године, али као организација са посебним задацима од 
интереса за општину Обреновац постоји од 01.01.1987. године, формирањем Радне заједнице заједничких 
стручних служби ОСИЗ-а за грађевинско земљиште и путеве општине Обреновац и Основне заједнице 
становања општине Обреновац, које се сматра зачетком начина рада и пословања Јавног предузећа за 
изградњу Обреновца, односно његовог правног претходника Друштвеног фонда за грађевинско 
земљиште и путеве општине Обреновац. 
 
 Јавно предузеће за изградњу Обреновца је основано ради обављања делатности управљања, 
коришћења, заштите, уређивања, унапређења, изградње и одржавања добара у општој употреби 
(некатегорисани путеви, тргови, јавни паркови и др.), као делатности од општег интереса и послова од 
значаја за рад органа Градске општине Обреновац. У оквиру претежне делатности предузеће обавља 
следеће послове: 
- Управљање некатегорисаним путевима на подручју Градске општине Обреновац; 
- Коришћење некатегорисаних путева; 
- Планирање и старање о изградњи, реконструкцији, одржавању, коришћењу и заштити 
некатегорисаних путева; 
- Вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији некатегорисаних путева; 
- Организовање и обављање стручних послова у вези изградње, реконструкције, одржавања и 
заштите некатегорисаних путева; 
- Одржавање некатегорисаних путева, односно уступање радова на одржавању 
некатегорисаних путева; 
- Организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом 
некатегорисаних путева; 
- Заштита некатегорисаних путева, односно забрана или ограничавање интервенција на 
некатегорисаним путевима; 
- Означавање некатегорисаних путева (хоризонтална или вертикална сигнализација) и вођење 
евиденције о некатегорисаним путевима, изграда катастра некатегорисаних путева на подручју ГО 
Обреновац; 
- Одржавање путева у зимским условима – чишћење снега и леда са путева; 
- Одржавање путних канала уз некатегорисане путеве. 
 
 Предузеће има искључиво право за обављање претежне делатности као делатноси од општег 
интереса за које је основано на подручју ГО Обреновац. 
 
 Поред претежне делатности, предузеће обавља и следеће послове: 
- Обезбеђује и одржава јавно осветљење и организује стручни надзор над  јавним осветљењем 
на подручју ГО Обреновац; 
- Стара се о уређивању и изградњи паркова, тргова, рекреационих и других јавних површина, 
јавних паркиралишта и гробаља, као и одржавање јавног осветљења на истим; 
- Израђује нацрте програма развоја ГО Обреновац; 
- Припрема предлоге средњорочних и годишњих програма давања у закуп земљишта до 800м² 
бруто развијене грађевинске површине, израђује потребне подлоге и елаборате за доделу земљишта у 
закуп и обавља стручне административне послове у вези са истим; 
- Врши стручне послове у вези са уређивањем и закупом грађевинског земљишта у складу са 
развојним програмима комуналне инфраструктуре, статутима Града и Градске општине и одлукама 
Скупштине Града и Скупштине Градске општине; 
- За потребе изградње објеката прибавља непокретности  (решавање имовинско-правних 
односа, расељавање и сл.) 



- Прибавља и израђује геолошке, геомеханичке, геодетске и др.подлоге и врши геодетска 
истраживања; 
- Организује извођење асанационих, мелиорационих и др.радова и рашчишћавање земљишта   
од постојећих објеката и уређаја; 
- Предлаже мере за уређивање и одржавање спољног изледа пословних и стамбених зграда; 
- Управља и располаже стамбеним и пословним простором у јавној својини Града Београда на 
којима је предузеће корисник, односно стамбеним и пословним простором у својини предузећа и стара 
се о текућем и инсвестиционом одржавању истих; 
- Закључује уговоре о закупу пословног простора на којим је предузеће корисник; 
- Стара се о изградњи линијских инфраструктурних објеката и комуналне инфраструктуре; 
- Организује израду техничке документације и техничке контроле, енергетску сертификацију 
објеката, изградњу и технички преглед објеката јавне инфраструктуре и јавних објеката; 
- Обавља послове и припремне радње у вези са израдом урбанистичких планова и израду 
урбанистичко техничке документације у складу са законом. 
 
 
Предузеће је сагласно критеријумима из Закона о рачуноводству разврстано у мало предузеће. 
 
Седиште предузећа је у Обреновцу, ул. Вука Караџића 99д. 
 
ПИБ: 101933143. 
 
Матични број: 06900496 
 
Просечан број запослених у 2019. години био је 48. 
 

 

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

 
                         2.1. Основе за састављање и презентацију финансијских извештаја 

 

      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", објављен у "Сл. гласнику РС", бр. 62/2013 и 30/2018). Предузеће, као мало 
правно лице, је у обавези да примењује Међународни стандард финансијског извештавања за мала и 
средња правна лица („МСФИ за МСП“). Решењем Министарства финансија Републике Србије о 
утврђивању превода Међународног стандарда финансијског извештавања за мала и средња правна 
лица из октобра 2018. године („Сл. гласник РС“, бр. 83/2018)), утврђен је и објављен превод МСФИ за 
МСП, који је одобрен и издат од стране Одбора за међународне рачуноводствене стандарде 
(International Accounting Standards Board-IASB) у јулу 2009. године, са изменама и допунама из маја 
2015. године. Прелазним одредбама Закона, као и наведеним Решењем, прописано је да ће МСФИ за 
МСП почети да се примењују од финансијских извештаја који се састављају на дан 31. децембар 2019. 
године.  

      Финансијски извештаји су састављени у складу са захтевима Правилника о контном оквиру и 
садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике (Службени гласник 
Републике Србије број 95/2014) и формату прописаном Правилником о садржини и форми образаца 
финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, бр. 
95/2014 и 144/2014), којима су дефинисани обрасци финансијских извештаја и садржина позиција у 
обрасцима, као и минимум садржаја напомена уз те извештаје. Поред наведеног, одређеним 
подзаконском актима који су на снази у текућем периоду захтева се признавање, вредновање и 
класификација средстава, обавеза и капитала, као и прихода и расхода које одступа од захтева 



преведених и усвојених МСФИ за МСП. 

          Сходно наведеном, а имајући у виду потенцијално материјалне ефекте које одступања 
рачуноводствених прописа Републике Србије од МСФИ за МСП могу имати на реалност и 
објективност финансијских извештаја Предузећа, ови финансијски извештаји се не могу сматрати 
финансијским извештајима састављеним у сагласности са МСФИ за МСП. 

     На седници одржаној 10. октобра 2019. године Народна скупштина усвојила је Предлог закона о 
рачуноводству. Као резултат, усвојен је Закон о рачуноводству и објављен у Службеном гласнику РС 
бр. 73/2019. Нови Закон о рачуноводству ступа на снагу од 1. јануара 2020. године, осим појединих 
одредаба које ће имати каснију примену. 

      Предузеће је у састављању ових финансијских извештаја примењивало рачуноводствене политике 
образложене у напомени 3. 

     Финансијски извештаји Предузећа су исказани у хиљадама динара. Динар представља званичну 
извештајну валуту у Републици Србији. 

     Директор Предузећа предлаже за усвајање ове појединачне финансијске извештаје дана 19.06.2020. 
године. 

2.2. Упоредни подаци 

     Упоредне податке представљају финансијски извештаји на дан и за годину завршену на дан 31. 
децембра 2018. године. 

 2.3. Начело сталности пословања 

     Финансијски извештаји су припремљени у складу са начелом сталности пословања, што 
подразумева да ће Предузеће наставити да послује у неограниченом периоду у предвидљивој 
будућности.  

    Предузеће је у Билансу успеха за 2019. годину исказало нето губитак у износу од 25.211 хиљада 
динара, док је у билансу стања на дан 31. децембра.2019. године исказало акумулирани губитак у 
износу од 69.922 хиљаде динара. Са стањем на дан 31. децембра 2019. године краткорочне обавезе 
Предузећа веће су од обртне имовине за износ од 50.957 хиљада динара. 

    Руководство Предузећа предузима све неопходне мере које се заснивају на благовременом 
подношењу захтева за пренос средстава, обавештавању оснивача о обавезама доспелим за плаћање, као 
и слању ургенција, на основу којих ће Предузеће моћи да генерише довољно финансијских средстава из 
пословања како би измиривало обавезе у року доспећа. 

     У складу са наведеним активностима и плановима руководство Предузећа очекује да ће Предузеће 
наставити да послује у предвидљивој будућности и финансијски извештаји су припремљени у складу са 
начелом сталности пословања, што подразумева да ће Предузеће наставити да послује у неограниченом 
периоду у предвидљивој будућности 

 
 

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 
 

3.1.         Коришћење процењивања 
 
                 Састављање и приказивање финансијских извештаја у складу са МСФИ за МСП и 
рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији захтева од руководства предузећа, 



коришћење најбољих могућих процена и разумних претпоставки, које имају ефекте на износе исказане у 
финансијским извештајима и напоменама уз финансијске извештаје. 
 
                 Ове процене и претпоставке су засноване на информацијама расположивим на дан биланса 
стања. 
 
 
3.2.         Пословни приходи 
 
Приходе предузећа чине: 
- Приходи од субвенција; 
- Приходи од субвенција – Буџетски фонд за финансирање програма и планова 
заштите животне средине; 
- Остали пословни приходи. 
 
3.3.          Пословни расходи 
 
                  Укупне пословне расходе чине:  трошкови материјала; трошкови горива и енергије; трошкови 
зарада, накнада зарада и остали лични расходи; трошкови производних услуга; трошкови амортизације; 
нематеријални трошкови. 
 
3.4          Нематеријална имовина 
 

                  Нематеријално имовина се на почетку мери по набавној вредности, а након почетног 
признавања по набавној вредности умањеној за целокупну акумулирану амортизацију и све акумулиране 
губитке због умањења вредности. 
                  Обрачун амортизације почиње од првог дана наредног месеца у односу на месец у којем је 
основно средство стављено у употребу, односно од када је расположиво за коришћење. 
                  Амортизација се обрачунава пропорционалном методом. 
                 Обрачун амортизације престаје када средство престаје да се признаје, односно када је већ у 
потпуности отписано, расходовано или на било који начин отуђено. 
                  Значајност преостале вредности средства утврђује се у сваком конкретном случају уз 
уважавање свих релевантних околности на основу одлуке надлежног органа . 
Период амортизације, односно  амортизационе стопе нематеријалне имовине су: 

- Нематеријална имовина, корисни век трајања – 5 година, стопа амортизације – 20%. 

 
3.5.  Некретнине, постројења и опрема 

 
Некретнине, постројења и опрема су материјалне ставке које се држе за коришћење у 

производњи производа или испоруци добара или услуга, за изнајмљивање другима или за 
административне сврхе, и за које се очекује да ће се користити дуже од једног обрачунског периода. 
 

Да би средство било признато као стално средство и подлегало обрачуну амортизације, треба да 
испуњава следеће услове: 
-  да је његов корисни век трајања дужи од годину дана, 
-  да се његова набавна вредност може поуздано измерити. 
 

Алат и ситан инвентар који задовољавају услове из става 1. признају се као опрема, а ако не 
задовољавају наведене услове исказују се као залихе. 
 

Земљиште и објекти  у изградњи се евидентирају на контима ванбилансне евиденције јер не спадају 
у имовину предузећа, већ се прибављају за потребе оснивача. 
 



Некретнине, постројења и опрема која испуњава услове за признавање као средство, почетно се мери 
по набавној вредности, а након почетног признавања се мери по набавној вредности умањеној за 
акумулирану амортизацију и за евентуалне акумулиране губитке по основу обезвређења. 

У набавну вредност некретнина, постројења и опреме се укључују сви трошкови набавке увећани за 
зависне трошкове набавке. 

Обрачун амортизације почиње од првог дана наредног месеца у односу на месец у којем је основно 
средство стављено у употребу, односно од када је расположиво за коришћење. 

Амортизација се обрачунава пропорционалном методом. 

Обрачун амортизације престаје када средство престаје да се признаје, односно када је већ у 
потпуности отписано, расходовано или на било који начин отуђено. 

Период амортизације, односно  амортизационе стопе некретнина, постројења и опреме су: 
 
 

Приликoм oбрaчунa 
aмoртизaциje 
нeкрeтнинa, 
пoстрojeњa и oпрeмe 
кoристићe сe слeдeћи 
вeк трajaњa и стoпe 
aмoртизaциje: Р.бр. 

Oпис Кoрисни вeк 
трajaњa у 
гoдинaмa 

Стoпa aмoртизaци je (%) 

1 Асфалтни путеви 25 4 

2 Остали путеви 16,67 6 

3 Објекти од бетона 66,67 1,5 

4 Објекти од бетона и 
метала 

76,93 1,3 

5 Објекти од метала 40 2,5 

6 Стамбене зграде-
станови 

66,67 1,5 

7 Опрема за земљане 
радове 

7 14,3 

8 Скеле 8 12,5 
9 Електро опрема 4 25 
10 Расхладни уређаји-

фрижидери 
5,56 18 

11 Ваге и регистар касе 6,67 15 
12 Шпорети, 

фрижидери... 
6,67 15 

13 Путничка возила 6,46 15,5 
14 Телефонске централе 

и апарати 
14,29 7 

15 Телефони-фиксни 10 10 
16 Телефони-мобилни 2 50 
17 Клима уређаји 6 16,5 
18 Грејалице-кварцне-

теа пећи 
8 12,5 

19 Намештај од дрвета 8 12,5 
20 Намештај од метала 10 10 



21 Намештај-остали 
материјали 

9,09 11 

22 Електричне 
рачунарске машине 

6,06 16,5 

23 Рачунарска опрема 5 20 
24 Копир апарати 7 14,3 
25 Диктафони 8 12,5 
26 Опрема за израду 

пројеката 
7 14,3 

27 Опрема за 
противпожарну 
заштиту 

8 12,5 

28 Електронски мерни 
уређаји 

5 20 

29 Мерни уређаји-
механички и 
електрични 

6,03 16,6 

30 Мерни и контролни 
уређаји 

8 12,5 

    
 
 
                    Некретнине, постројења и опрема престају да се исказују у билансу стања, након отуђивања 
или када је средство трајно повучено из употребе и када се од његовог отуђења не очекују никакве будуће 
економске користи. 
                    Добици или губици који проистекну из расходовања или отуђења некретнина, постројења и 
опреме утврђују се као разлика између процењених нето прилива од  продаје и исказаног износа средства 
и признају се као приход или расход у билансу успеха. 
   
  
3.6. Залихе 

 
Залихе се мере по набавној цени. 

 
Процењивање залиха материјала, резервних делова, ситног инвентара и робе врши се на начин 

прописан у Одељку 13. Залихе. 
 
 
3.7.  Финансијски инструменти 
 
                  Основни финансијски инструменти су они који испуњавају услове из параграфа 11.8 МСФИ 
за МСП, који обухватају: 
 
(а) готовину; 
(б) депозите по виђењу и депозите са фиксним роком када је субјект депонент, на пример банковне 
рачуне; 
(ц) комерцијалне папире и менице које се држе; 
(д) рачуне потраживања и обавеза, потраживања и обавеза по основу меница и зајмова; 
 
 
3.8.           Краткорочна потраживања и пласмани 
 

Краткорочна потраживања и пласмани су финансијски инструменти са роком доспелости за 
наплату до годину дана од дана почетног признавања. 

Краткорочна потраживања процењују се по номиналној вредности. 
Финансијски пласмани и потраживања у страној валути, као и потраживања са валутном 

клаузулом процењују се по средњем курсу стране валуте на дан састављања финансијских извештаја, 



умањени индиректно за процењени износ вероватне ненаплативости, а директно ако је немогућност 
наплате извесна и документована. Хартије од вредности процењују се по набавној вредности или по 
тржишној вредности ако је она нижа. 

Процењивања краткорочних потраживања и пласмана врши се на крају обрачунског периода на 
основу ризика наплативости. Потраживања која нису наплаћена до краја обрачунског периода процењују 
се на следећи начин: 

Индикатори вероватне ненаплативости потраживања су: кашњење купца у измиривању своје 
обавезе, блокада рачуна купца, над купцем је покренут поступак стечаја или ликвидације, приликом 
усклађивања потраживања и обавеза, купац не признаје исказано потраживање итд. 

Директан отпис потраживања од купаца на терет расхода периода се врши уколико је 
ненаплативост извесна и документована (нпр: друштво/предузетник није успео судским путем да 
изврши њихову наплату, потраживање је застарело у складу са релевантним прописима којима се уређује 
застарелост попут ЗОО, купца је немогуће лоцирати услед тога што је брисан из надлежног регистра и 
сл). 

Приликом утврђивања индиректног и директног отписа потраживања узимају се у обзир 
одредбе Одељка 32 Догађаји после извештајног периода. 

Одлуку о индиректном отпису, односно исправци вредности потраживања од купаца преко 
рачуна исправке вредности на предлог комисије за попис потраживања и краткорочних пласмана доноси 
надзорни одбор. 

Одлуку о директном отпису потраживања од купаца на предлог комисије за попис потраживања 
и краткорочних пласмана доноси надзорни одбор. 
Краткорочна потраживања и пласмани, који нису наплаћени у року од 360 дана од дана доспелости, 
појединачно се исправљају на терет расхода. 

 
3.9. Примања запослених 
 

Запослени има право на одговарајућу зараду, која се утврђује Уговором о раду  у складу са 
Законом и Правилником о раду. 
                  Запосленом се гарантује једнака зарада за исти рад или рад исте вредности који остварује код 
послодавца. Под радом једнаке вредности подразумева се рад за који се захтева исти степен стручне 
спреме, односно образовања, знања и способности, у коме је остварен једнак радни допринос уз једнаку 
одговорност. 
                  Зараду чини зарада за обављени рад и време проведено на раду, зарада по основу доприноса 
запосленог пословном успеху послодавца (награде, бонуси и сл.) и друга примања по основу радног 
односа утврђена  законом,Правилником о раду и уговором о раду.   

Зарадом се сматра зарада која садржи порезе и доприносе који се плаћају из зараде. 
 
 
 
3.9.1 Порези и доприноси за обавезно социјално осигурање 
 
                У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, предузеће је обавезно да 
уплаћује доприносе разним државним фондовима за социјалну заштиту. Ове обавезе укључују 
доприносе на терет запослених и на терет послодавца у износима који се обрачунавају применом 
законом прописаних стопа. Предузеће има законску обавезу да изврши обуставу обрачунатих доприноса 
из бруто зарада запослених и да за њихов рачун изврши пренос обустављених средстава у корист 
одговарајућих државних фондова. 
 
 
3.9.2 Обавезе по основу отпремнина и јубиларних награда 
 
               У складу са Законом о раду („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005 и 54/2009, 32/2013 и 
75/2014) и  Правилником о раду, предузеће је у обавези да исплати отпремнине приликом одласка у 
пензију из члана 125. став 1. тачка 3 овог закона у висини две просечне зараде у Републици, према 
последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике. 
 



Поред тога, Законом о раду у  члану  120. је прописано да се Општим актом, односно Уговором о раду 
може да се утврди право на јубиларну награду и солидарну помоћ;  Број месечних зарада за јубиларне 
награде одређује се на основу броја година које је запослени провео у предузећу. 
 
4.                    БИЛАНС УСПЕХА 
 
4.1.       ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 

 
 2019.  2018. 
 РСД хиљада  РСД хиљада 
Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација  
и повраћаја пореских дажбина 

   

Приходи по основу условљених донација 282.945  266.673 
Укупно 282.945  266.673 
 
 
4.2. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 
 
 2019.  2018. 
 РСД хиљада  РСД хиљада 
Приходи од закупнина    
Приходи од чланарина    
Приходи од тантијема и лиценцних накнада    
Остали пословни приходи 2.721  1.079 
Укупно 2.721  1.079 
 
 
4.3. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 
  
    2019.   2018. 
     РСД хиљада    РСД хиљада 
Трошкови амортизације нематеријалних улагања   825    645 
Трошкови амортизације некретнина, постројења и опреме   15.291    14.248 
Трошкови амортизације инвестиционих некретнина        
За годину   16.116    14.893 
 
 
4.4. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 
 
 2019.  2018. 
 РСД хиљада  РСД хиљада 
Трошкови материјала за израду    
Трошкови осталог материјала (режијског) 906  661 
Трошкови резервних делова    
Трошкови једнократног отписа алата и инвентара    
Укупно 906  661 
 
 
 
 
4.5. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 
 
 2019.  2018. 
 РСД хиљада  РСД хиљада 



Трошкови горива 4.124  4.299 
Трошкови електричне енергије 78.754  64.358 
Укупно: 82.878  68.657 
 
 
 
4.6. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 
 
 2019.  2018. 
 РСД хиљада  РСД хиљада 
Трошкови  зарада и  накнада зарада 64.379  59.705 
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на 
терет послодавца 

11.027  10.664 

Трошкови накнада по уговору о делу   32 
Трошкови накнада по ауторским уговорима    
Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим 
пословима 

   

Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора    
Трошкови накнада директору, односно члановима органа 
управљања и надзора 

1.243  1.199 

Остали лични расходи и накнаде 5.660  8.197 
Укупно 82.309  79.797 
 
 
4.7. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 
 
 2019.  2018. 
 РСД хиљада  РСД хиљада 
Трошкови услуга на изради учинака    
Трошкови транспортних услуга 3.103  2.671 
Трошкови услуга одржавања 108.588  99.557 
Трошкови закупнина 307  260 
Трошкови сајмова    
Трошкови рекламе и пропаганде 717  827 
Трошкови истраживања    
Трошкови развоја који се не капитализују    
Трошкови осталих услуга 1.169  1.502 
Укупно 113.884  104.817 
 
 
4.8. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 
 
 2019.  2018. 
 РСД хиљада  РСД хиљада 
Трошкови непроизводних услуга 3.130  5.742 
Трошкови репрезентације 440  521 
Трошкови премија осигурања 1.110  987 
Трошкови платног промета 55  101 
Трошкови чланарина 67  75 
Трошкови пореза 327  380 
Трошкови доприноса    
Остали нематеријални трошкови 1.467  1.623 
Свега 6.596  9.429 
Укупно 6.596  9.429 
 



 
 
 
 
4.9. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 
 
 2019.  2018. 
 РСД хиљада  РСД хиљада 
Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица    
Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица    

Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и 
заједничких подухвата 

   

Остали финансијски приходи    
Приходи од камата (од трећих лица)    
Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле 
(према трећим лицима) 

87  54 

    
Укупно 87  54 
 
4.10. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 
 
 2019.  2018. 
 РСД хиљада  РСД хиљада 
Финансијски расходи из односа са матичним и зависним 
правним лицима 

   

Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним 
лицима 

   

Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и 
заједничких подухвата 

   

Остали финансијски расходи    
Расходи камата (према трећим лицима) 4.575  3.027 
Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле 
(према трећим лицима) 

   

    
Укупно 4.575  3.027 
 
4.11. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 
 
 2019.  2018. 
 РСД хиљада  РСД хиљада 
Остали приходи    
Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, 
постројења и опреме 

  1.178 

Добици од продаје биолошких средстава    
Добици од продаје учешћа и хартија од вредности    
Добици од продаје материјала    
Вишкови    
Наплаћена отписана потраживања    
Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика који не 
испуњавају услове да се искажу у оквиру осталог свеобухватног 
резултата 

   

Приходи од смањења обавеза    
Приходи од укидања дугорочних и краткорочних резервисања    
Остали непоменути приходи   1.379 
Свега   2.557 



Приходи од усклађивања вредности имовине    
Приходи од усклађивања вредности биолошких средстава    
Приходи од усклађивања вредности нематеријалних улагања    
Приходи од усклађивања вредности некретнина, постројења и 
опреме 

   

Приходи од усклађивања вредности залиха    
Приходи од усклађивања вредности остале имовине    
Свега   2.557 
Укупно   2.557 
 
4.12.  ГУБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ 
 
 Предузеће је у извештајном периоду остварило губитак из редовног пословања у 
износу од 25.211 (у хиљадама динара), док је  износ нето губитка 25.211 (у хиљадама динара). 
 
5. БИЛАНС СТАЊА 

 
5.1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 
 

 
Улагања 
у развој 

Концесиј
е, 
патенти и 
сл. 

Гудв
ил 

Остала 
нематериј
ална 
улагања 

Нематерија
лна улагања 
у припреми 

Аванси за 
нематеријал
ну имовину 

Укупно 
 

Набавна вредност        
Стање на почетку 
извешт.периода, 
01.01.2019.године 

   3.810   3.810 

Корекција почетног 
стања 

       

Нове набавке    474   474 
Пренос са једног 
облика на други 

       

Отуђивање и 
расходовање 

       

Остало        
Стање на крају 
године 

   4.284   4.284 

        
Исправка 
вредности 

       

Стање на почетку 
извешт.периода, 
01.01.2019. године 

   2.558   2.558 

Корекција почетног 
стања 

   39   39 

Амортизација 2019. 
године 

   825   825 

Отуђивање и 
расходовање 

       

Обезвређења        
Остало        
Стање на крају 
године 

   3.422   3.422 

Неотписана 
вредност 
31.12.2019.   

 

862   862 



Неотписана 
вредност 
31.12.2018.   

 

1.252   1.252 
 
5.2.           НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 
     

 

Земљ
иште 

Грађевин
ски 
објекти 

Постро
јења и 
опрема 

Инвест
иционе 
некрет
нине 

Остале 
некретн
ине, 
построје
ња и 
опрема 

У 
прип
реми 

Улагања 
на туђим 
некретни
нама, 
построје
њима и 
опреми 
 

А
в
а
н
с
и 

Укупно 

Набавна 
вредност 

         

Стање на 
почетку 
извешт.периода 
01.01.2019.годи
не 

 2.883.435 79.072      2.962.507 

Корекција 
почетног стања 

         

Нове набавке  8.250 1.811      10.061 
Пренос са 
једног облика 
на други 

         

Отуђивање и 
расходовање 

 1.834 5.973      7.804 

Остало          
Стање на крају 
године 

 2.889.851 74.910      2.964.761 

          
Исправка 
вредности 

         

Стање на 
почетку 
извеш.периода, 
01.01.2019.годи
не 

 1.599.802 40.274      1.640.076 

Корекција 
почетног стања 

 -39       -39 

Амортизација 
2019. године 

 7391 7.899      15.290 

Отуђивање и 
расходовање 

 321 5.970      6.291 

Обезвређења          
Остало          
Стање на крају 
године 

 1.606.833 42.203      1.649.036 

Неотписана 
вредност 
31.12.2019.  1.283.018 32.707  

 

 

 

 1.315.725 
Неотписана 
вредност 
31.12.2018.  1.283.633 38.798  

 

 

 

 1.322.431 



 
Предузеће на дан 31. децембра 2019. године има уписано заложно право над покретним стварима у 
корист Societe Generale Bank (напомена 5.7.). Садашња вредност покретних ствари на којима је уписано 
заложно право на дан 31. децембра 2019. године износи 20.086 хиљада динара. 
 

 
5.3. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 
 
 
 2019.  2018. 
 РСД хиљада  РСД хиљада 
Купци у земљи 5.637  5.925 
Исправка вредности потраживања 5.506  5.773 
Стање на дан 31.12.2019. године 131  152 
Укупно: 131  152 
 
 
5.4. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 
 
 2019.  2018. 
 РСД 

хиљада 
 РСД 

хиљада 
Птраживања за камату и дивиденде    
Потраживања од запослених 5.781  6.432 
Потраживања од државних органа и организација 70.449  34.039 
Потраживања за више плаћен порез на добитак    
Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса    
Потраживања за накнаде зарада које се рефундирају   48 
Потраживања по основу накнада штета   419 
Остала краткорочна потраживања    
Укупно 76.230  40.938 
 
5.5. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 
 
 2019.  2018. 
 РСД 

хиљада 
 РСД 

хиљада 
У динарима:    
Хартије од вредности – готовински еквиваленти    
Текући (пословни) рачуни 2.119  1.660 
Издвојена новчана средства и акредитиви    
Благајна    
Остала новчана средства    
Новчана средства чије је коришћење ограничено или вредност 
умањена 

   

Свега 2.119  1.660 
У страној валути:    
Девизни рачуни    
Девизни акредитиви    
Девизна благајна    
Остала новчана средства    
Новчана средства чије је коришћење ограничено или вредност 
умањена 

   

Свега    
Укупно 2.119  1.660 



 
 
5.6. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 
 
   2019.  2018. 
 %  РСД 

хиљада 
 РСД 

хиљада 
Акцијски капитал      
  - обичне акције      
  - преференцијалне акције      
Уделе      
Друштвени капитал      
Државни капитал 100  1.326.497  1.321.318 
Укупно 100 %  1.326.497  1.321.318 
 
 
Државни капитал представља капитал јавног предузећа кога је основала јединица локалне самоуправе. 
Државни капитал обезбеђује се из јавних прихода и о његовом располагању одлучује оснивач. 
Државни капитал Предузећа уписан у Регистру привредних субјеката код Агенције за привредне регистре 
износи 3.322.674 хиљаде динара.  
 
5.7. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 
 
 2019.  2018. 
 РСД хиљада  РСД хиљада 
Обавезе које се могу конвертовати у капитал    
Обавезе према матичним и завнисним правним лицима    
Обавезе према осталим повезаним правним лицима    
Обавезе по емитовању хартијама од вредности у периоду дужем 
од годину дана 

   

Дугорочни кредити и зајмови у земљи 9.055  14.302 
Дугорочни кредити и зајмови у иностранству    
Обавезе по основу финансијског лизинга    
Остале дугорочне обавезе    
Укупно 9.055  14.302 
 
Дугорочне обавезе постоје по основу уговора о дугорочном кредиту бр. LTL815042 од 25.07.2017. 
године, закљученим са Societe Generale Bank, у износу од 220.000 еура у динарској противвредности по 
средњем курсу НБС на дан повлачења кредита. Рок враћања кредита је 5 година без грејс периода у 60 
месечних рата. Кредитна средства су повучена 28.09.2017. године, у износу од 26.266.262,00 динара, а 
отплата је започета 26.10.2017. године. Предузеће се кредитно задужило ради набавке грађевинске 
машине (два трактора са пратећим радним уређајима). Грађевинске машине које су набављене овим 
кредитом су предмет залоге у вредности од 29.614.800,00 динара ( Напомена 5.2.). 
 
5.8. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 
 
 
 2019.  2018. 
 РСД хиљада  РСД хиљада 
Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица    
Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица    
Краткорочни кредити и зајмови у земљи 14.500   
Краткорочни кредити и зајмови у иностранству    
Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног 
пословања намењених продаји 

   

Остале краткорочне финансијске обавезе 5.174  5.201 



Укупно 19.674  5.201 
 
5.9. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 
 
 2019.  2018. 
 РСД хиљада  РСД хиљада 
Примљени аванси од матичних и зависних правних лица 601  601 
Укупно: 601  601 
 
5.10. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 
 
 2019.  2018. 
 РСД хиљада  РСД хиљада 
Добављачи у земљи 113.760  74.489 
Остале обавезе из пословања 305  355 
Укупно: 114.065  74.844 
У складу са Законом о рачуноводству, извршено је усаглашавање обавеза. 
 
5.11. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 
 
 2019.  2018. 
 РСД хиљада  РСД хиљада 
Обавезе из специфичних послова    
Обавезе према увознику    
Обавезе по основу извоза за туђ рачун    
Обавезе по основу комисионе и консигнационе продаје    
Остале обавезе из специфичних послова    
Свега    
Обавезе за зараде и накнаде зарада (бруто) 3.429  3.934 
Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада зарада које 
се рефундирају 

  
 

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

  
 

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

  
 

Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундирају    
Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на терет 
запосленог које се рефундирају 

  
 

Обавезе за порезе и доприносе  на накнаде зарада на терет 
послодавца које се рефундирају 

  
 

Свега 3.328  3.934 
Друге обавезе    
Обавезе по основу камата и трошкова финансирања    
Обавезе за дивиденде    
Обавезе за учешће у добитку    
Обавезе према запосленима   8 
Обавезе према директору, односно члановима органа управљања 
и надзора 

101  
106 

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

  
 

Обавезе за краткорочна резервисања    
Остале обавезе    
Свега    



Укупно 3.429  4.048 
5.12. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 
 
 2019.  2018. 
 РСД хиљада  РСД хиљада 
Обавезе за ПДВ по општој стопи 
(обрачунава и исказује порески дужник) 

774  1.107 

Обавезе за ПДВ по издатим фактурама по посебној стопи 
(осим примљених аванса) 

   

Обавеза за ПДВ по примљеним авансима по општој стопи    
Обавеза за ПДВ по примљеним авансима по посебној стопи    
Обавеза за ПДВ по основу сопствене потрошње по општој стопи    
Обавеза за ПДВ по основу сопствене потрошње по посебној стопи    
Обавеза за ПДВ по основу продаје за готовину    
Обавезе за ПДВ по основу разлике обрачунатог пореза на додату 
вредност и претходног пореза 

   

Укупно 774  1.107 
 
 
5.13. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ  ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 
 
 2019.  20198. 
 РСД хиљада  РСД хиљада 
Остале обавезе – умањење зарада 267  545 
Укупно 267  545 
 
 
5.14. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 
 
 2019.  2018. 
 РСД хиљада  РСД хиљада 
Унапред обрачунати трошкови    
Унапред наплаћени приходи    
Разграничени зависни трошкови набавке    
Одложени приходи и примљене донације    
Разграничени приходи по основу потраживања    
Остала пасивна временска разграничења 6.108  6.432 
Укупно 6.108  6.432 
 
6.    ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА 

 
   Ванбилансна евиденција Предузећа на дан 31.12.2019. године износи 1.296.195 хиљада динара 
(31.12.2018. године-1.211.636 хиљада динара). 

 
          На контима ванбилансне евиденције се књиже инвестиције у току које предузеће реализује по 
налогу и у име оснивача. У евиденцији постоје и инвестиције које су завршене али нису предате крајњем 
кориснику на даље коришћење и управљање. Поменуте инвестиције нису имовина предузећа и због тога 
се евидентирају ванбилансно. 
 
 
7. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА 
 
               Под повезаним правним лицима Јавног предузећа за иградњу сматрају се органи, јавна 
предузећа и друга правна лица на истом нивоу власти, односно сва јавна предузећа основана од стране 
Скупштине ГО Обреновац, као и сам оснивач, односно ГО Обреновац. 
 



Предузеће није имало значајне трансакције са повезаним правним лицима. 
 
 
 
8. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ И ПОТЕНЦИЈАЛНА ИМОВИНА 
 
                Јавно предузеће за изградњу Обреновца води спорове пред надлежним органима суда, и као 
тужени и као тужилац. Процењена вредност судских спорова који се воде против Предузећа, као туженог 
износи 1.565 хиљада динара. Предузеће не очекује да ће се неки од тих спорова окончати на његову 
штету, а самим тим се не очекују ни неке потенцијалне обавезе и на дан 31. децембра 2019. године није 
формирало резервисање по том основу. Процењена вредност судских спорова које Предузеће води, као 
тужилац износи 2.532 хиљаде динара.  
 
9. ДОГАЂАЈИ ПОСЛЕ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА 
 
     Након датума биланса стања на дан 31.12.2019. године, дошло је до проглашења ванредног стања због 
пандемије Ковида-19 у свету и у РС. Руководство Предузећа сматра да је ова епидемија догађај након 
датума биланса стања који не захтева корекције финансијских извештаја. Пословање ЈП за изградњу 
Обреновца које припада осталим корисницима јавних средстава и највећим делом се финансира из буџета 
ГО Обреновац,  зависи од одлука Оснивача. У овом моменту не може се на најбољи начин сагледати 
утицај новонастале ситуације на будуће пословање предузећа               
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