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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 
 
NADZORNOM ODBORU JKP „MILOŠ MITROVIĆ“ VELIKA PLANA 
 
 
Izvršili smo reviziju priloţenih finansijskih izveštaja Javnog komunalnog preduzeća 
„MILOŠ MITROVIĆ“ Velika Plana, koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 
2016. godine i odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o 
promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na 
taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i Napomene uz finansijske 
izveštaje. 
 

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje 
                                                            
Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i fer prezentaciju ovih finansijskih izveštaja 
u skladu sa Zakonom o računovodstvu Republike Srbije, kao i za interne kontrole koje 
rukovodstvo smatra neophodnim za sastavljanje finansijskih izveštaja koji ne sadrţe 
pogrešne informacije od materijalnog značaja, nastale usled kriminalne radnje ili 
greške. 
 
Odgovornost revizora   
 
Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o priloţenim finansijskim izveštajima na 
osnovu obavljene revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim 
standardima revizije i Zakonom o reviziji Republike Srbije. Ovi standardi nalaţu 
usaglašenost sa etičkim principima i da reviziju planiramo i obavimo na način koji 
omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrţe 
pogrešne informacije od materijalnog značaja. 
 
Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o 
iznosima i obelodanjivanjima u finansijskim izveštajima. Izbor postupaka zavisi od 
revizorskog prosuđivanja, uključujući procenu rizika materijalno značajnih grešaka 
sadrţanih u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške. 
Prilikom procene ovih rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za 
sastavljanje i fer prezentaciju finansijskih izveštaja u cilju osmišljavanja najboljih 
mogućih revizorskih procedura, ali ne u cilju izraţavanja mišljenja o efikasnosti 
sistema internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe uključuje ocenu primenjenih 
računovodstvenih politika i vrednovanje značajnijih procena koje je izvršilo 
rukovodstvo, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja. 
 



 

 

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA ( nastavak) 
 
 
 
 
Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da 
obezbeđuju solidnu osnovu za izraţavanje našeg mišljenja. 
 
Mišljenje  

 
Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim 
materijalno značajnim pitanjima, finansijski poloţaj Društva JKP „MILOŠ MITROVIĆ“ 
Velika Plana na dan 31.12.2016. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove 
gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim 
propisima Republike Srbije. 
 
 
 
 
 
 
Beograd, 23.02.2017. godine        

Ovlašćeni licencirani revizor 
Bojana Medulović 



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07160763 Шифра делатности 3600 ПИБ 101174845

Назив JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE MILOŠ MITROVIĆ VELIKA PLANA

Седиште Велика Плана , Војводе Мишића 1

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

АКТИВА

00 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ 0001

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 +
0019 + 0024 + 0034) 0002 255809 263694 274265

01 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 +
0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009) 0003 0 0 0

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004

011, 012 и део 019 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и
услужне марке, софтвер и остала права 0005

013 и део 019 3. Гудвил 0006

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 0007

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 0008

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 0009

02
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И
ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 +
0015 + 0016 + 0017 + 0018)

0010 5 255779 263664 274235

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011 2687 2687 2687

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 225165 232201 239243

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 27927 28776 32305

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014

025 и део 029 5. Остале некретнине, постројења и
опрема 0015

026 и део 029 6. Некретнине, постројења и опрема у
припреми 0016

027 и део 029 7. Улагања на туђим некретнинама,
постројењима и опреми 0017

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

03 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021
+ 0022 + 0023) 0019 0 0 0

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

032 и део 039 2. Основно стадо 0021

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=40b03a94-3773-4993-bdf5-e6ab096966e2&hash=A6702D444E114FBB9C48B0DB3B010AB4B40DD7B8
79
79
79
338177
312640
294885
15
148
441
256
456
7958
9311
10580
26468
18582
12851
26468
18582
12851
0
3967
21305
21423
20075
21305
21423
20075
56002
49464
48370
73750
54382
35132
73750
54382
35132
0
0
0
73750
54382
35132
26474
26294
25933
26474
26294
25933
190
379
2607
176649
176649
176649
176839
177028
179256
190
190
190
57870
57870
57870
0
57870
57870
57870
208425
208794
211383
79
79
79
338177
312640
294885
101
1775
228
7125
5000
5000
0
0
0
274265
263694
255809
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=40b03a94-3773-4993-bdf5-e6ab096966e2&Naziv=Bilans%20stanja&hash=A6702D444E114FBB9C48B0DB3B010AB4B40DD7B8#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 0022

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 0023

04. осим 047
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028
+ 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)

0024 6 30 30 30

040 и део 049 1. Учешћа у капиталу зависних правних
лица 0025

041 и део 049 2. Учешћа у капиталу придружених
правних лица и заједничким подухватима 0026

042 и део 049
3. Учешћа у капиталу осталих правних
лица и друге хартије од вредности
расположиве за продају

0027 30 30 30

део 043, део 044 и део
049

4. Дугорочни пласмани матичним и
зависним правним лицима 0028

део 043, део 044 и део
049

5. Дугорочни пласмани осталим
повезаним правним лицима 0029

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

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

046 и део 049 8. Хартије од вредности које се држе до
доспећа 0032

048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски
пласмани 0033

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

0034 0 0 0

050 и део 059 1. Потраживања од матичног и зависних
правних лица 0035

051 и део 059 2. Потраживања од осталих повезаних
лица 0036

052 и део 059 3. Потраживања по основу продаје на
робни кредит 0037

053 и део 059 4. Потраживање за продају по уговорима
о финансијском лизингу 0038

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 0039

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 0040

056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 0041

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042 7 2896 2834 2665

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

0043 36180 46112 61247

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +
0049 + 0050) 0044 9842 10443 8573

10 1. Материјал, резервни делови, алат и
ситан инвентар 0045 8 7700 8931 6730

11 2. Недовршена производња и недовршене
услуге 0046

12 3. Готови производи 0047

32305
28776
27927
239243
232201
225165
2687
2687
2687
274235
263664
255779


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

13 4. Роба 0048 1733 1246 1502

14 5. Стална средства намењена продаји 0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 9 409 266 341

20
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ
(0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 +
0057 + 0058)

0051 10 17717 29413 44975

200 и део 209 1. Купци у земљи - матична и зависна
правна лица 0052

201 и део 209 2. Купци у иностранству - матична и
зависна правна лица 0053

202 и део 209 3. Купци у земљи - остала повезана
правна лица 0054

203 и део 209 4. Купци у иностранству - остала
повезана правна лица 0055

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056 17717 29413 44975

205 и део

209
6. Купци у иностранству 0057

206 и део 209 7. Остала потраживања по основу
продаје 0058

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ
ПОСЛОВА 0059

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 11 1496 927 924

236
V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ
ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ
БИЛАНС УСПЕХА

0061 0

23 осим 236 и 237
VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066
+ 0067)

0062 12 0 5000 5000

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 5000 5000

233 и део 239 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0066

234, 235, 238 и део
239

5. Остали краткорочни финансијски
пласмани 0067

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И
ГОТОВИНА 0068 13 7125 228 1775

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 101

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070

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

0071 294885 312640 338177

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072 79 79 79

30
30
30
30
30
30
0
0
0


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

ПАСИВА

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

0401 14 211383 208794 208425

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

0402 57870 57870 57870

300 1. Акцијски капитал 0403 0

301 2. Удели друштава с ограниченом
одговорношћу 0404

302 3. Улози 0405

303 4. Државни капитал 0406 57870 57870 57870

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 190 190 190

330

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

0414

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 179256 177028 176839

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 176649 176649 176649

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 2607 379 190

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 25933 26294 26474

350 1. Губитак ранијих година 0422 25933 26294 26474

351 2. Губитак текуће године 0423

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 15 35132 54382 73750

0
0
0


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 +
0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425 0 0 0

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном
року 0426

401 2. Резервисања за трошкове обнављања
природних богатстава 0427

403 3. Резервисања за трошкове
реструктурирања 0428

404 4. Резервисања за накнаде и друге
бенефиције запослених 0429

405 5. Резервисања за трошкове судских
спорова 0430

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431

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

0432 35132 54382 73750

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 35132 54382 73750

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у
иностранству 0438

416 7. Обавезе по основу финансијског
лизинга 0439

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 16

42 до 49 (осим 498)
Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 +
0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 +
0462)

0442 48370 49464 56002

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

0443 17 20075 21423 21305

420 1. Краткорочни кредити од матичних и
зависних правних лица 0444

421 2. Краткорочни кредити од осталих
повезаних правних лица 0445

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи 0446

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0447

44975
29413
17717
341
266
409
1502
1246
1733
6730
8931
7700
8573
10443
9842
61247
46112
36180
2665
2834
2896




Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07160763 Шифра делатности 3600 ПИБ 101174845

Назив JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE MILOŠ MITROVIĆ VELIKA PLANA

Седиште Велика Плана , Војводе Мишића 1

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

60 до 65, осим 62 и 63
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

(1002 + 1009 + 1016 + 1017)
1001 22 215650 208758

60
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)
1002 2314 2639

600 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним
правним лицима на домаћем тржишту 1003 0

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

602 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним
правним лицима на домаћем тржишту 1005

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

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007 2314 2639

605 6. Приходи од продаје робе на иностраном
тржишту 1008

61 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 1009 154182 151810

610
1. Приходи од продаје производа и услуга
матичним и зависним правним лицима на домаћем
тржишту

1010 0

611
2. Приходи од продаје производа и услуга
матичним и зависним правним лицима на
иностраном тржишту

1011

612 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим
повезаним правним лицима на домаћем тржишту 1012

613
4. Приходи од продаје производа и услуга осталим
повезаним правним лицима на иностраном
тржишту

1013

614 5. Приходи од продаје производа и услуга на
домаћем тржишту 1014 154182 151810

615 6. Приходи од продаје готових производа и услуга
на иностраном тржишту 1015 0

64 III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА,
ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 1016 51343 45699

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 7811 8610

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=40b03a94-3773-4993-bdf5-e6ab096966e2&hash=A6702D444E114FBB9C48B0DB3B010AB4B40DD7B8
379
2607
169
62
0
158
581
368
3126
0
368
3126
295
3155
9214
19434
28099
22505
1795
1590
393
1054
4357
3141
0
0
0
0
4750
4195
6545
5785
0
0
6545
5785
17753
7762
12677
14600
0
2639
2314
208758
215650
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=40b03a94-3773-4993-bdf5-e6ab096966e2&Naziv=Bilans%20uspeha&hash=A6702D444E114FBB9C48B0DB3B010AB4B40DD7B8#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

50 до 55, 62 и 63

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

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

1018
23 207888 191005

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 2556 2806

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020

630
III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА
НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И
НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1021

631
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА
НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И
НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1022

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 29379 24543

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 24626 23835

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 108564 92721

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 14750 21229

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 13413 13194

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 14600 12677

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 1030 7762 17753

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

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 +
1039) 1032 24 5785 6545

66, осим 662, 663 и 664
I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА
И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035
+ 1036 + 1037)

1033 0 0

660 1. Финансијски приходи од матичних и зависних
правних лица 1034

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних
правних лица 1035

665 3. Приходи од учешћа у добитку придружених
правних лица и заједничких подухвата 1036

669 4. Остали финансијски приходи 1037

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 5785 6545

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

1039

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 +
1047) 1040 25 4195 4750

56, осим 562, 563 и 564

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА
ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 +
1045)

1041 0 0

560 1. Финансијски расходи из односа са матичним и
зависним правним лицима 1042 0

0
151810
154182
2639
2314


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

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

565 3. Расходи од учешћа у губитку придружених
правних лица и заједничких подухвата 1044

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045 0

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 3141 4357

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

1047 1054 393

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 -
1040) 1048 1590 1795

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 -
1032) 1049

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

1050

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

1051 22505 28099

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 26 19434 9214

57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 27 3155 295

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

1054 3126 368

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

1055 0

69-59

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

1056

59-69

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

1057

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 -
1055 + 1056 - 1057) 1058 3126 368

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054
+ 1057 - 1056) 1059

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060 28 581 158

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061 0

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062 29 62 169

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА 1063

2806
2556
191005
207888
8610
7811
45699
51343
0
151810
154182




Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07160763 Шифра делатности 3600 ПИБ 101174845

Назив JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE MILOŠ MITROVIĆ VELIKA PLANA

Седиште Велика Плана , Војводе Мишића 1

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) 2001 2607 379

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

б) смањење ревалоризационих резерви 2004

331

2. Актуарски добици или губици по основу планова
дефинисаних примања

а) добици 2005

б) губици 2006

332

3. Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

а) добици 2007

б) губици 2008

333

4. Добици или губици по основу удела у осталом
свеобухватном добитку или губитку придружених
друштава

а) добици 2009

б) губици 2010

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

334

1. Добици или губици по основу прерачуна
финансијских извештаја иностраног пословања

а) добици 2011

б) губици 2012

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=40b03a94-3773-4993-bdf5-e6ab096966e2&hash=A6702D444E114FBB9C48B0DB3B010AB4B40DD7B8
0
0
379
2607
379
2607
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=40b03a94-3773-4993-bdf5-e6ab096966e2&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20ostalom%20rezultatu&hash=A6702D444E114FBB9C48B0DB3B010AB4B40DD7B8#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/




Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07160763 Шифра делатности 3600 ПИБ 101174845

Назив JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE MILOŠ MITROVIĆ VELIKA PLANA

Седиште Велика Плана , Војводе Мишића 1

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
3001 254245 228718

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

1. Продаја и примљени аванси 3002 199431 179092

2. Примљене камате из пословних активности 3003 3471 3927

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 51343 45699

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 224642 208567

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 111436 106374

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 105942 90093

3. Плаћене камате 3008 3235 4357

4. Порез на добитак 3009 158

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 3871 7743

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 29603 20151

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

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
3013 0 0

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

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3015 0

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљене дивиденде 3018

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 0 0

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3021

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022

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

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

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=40b03a94-3773-4993-bdf5-e6ab096966e2&hash=A6702D444E114FBB9C48B0DB3B010AB4B40DD7B8
228
7125
393
1054
1775
228
1154
7951
229872
246294
228718
254245
21305
21652
0
21305
21652
21305
21652
0
0
158
4357
3235
90093
105942
106374
111436
208567
224642
45699
51343
3927
3471
179092
199431
228718
254245
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=40b03a94-3773-4993-bdf5-e6ab096966e2&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20tokovima%20gotovine&hash=A6702D444E114FBB9C48B0DB3B010AB4B40DD7B8#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/




Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07160763 Шифра делатности 3600 ПИБ 101174845

Назив JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE MILOŠ MITROVIĆ VELIKA PLANA

Седиште Велика Плана , Војводе Мишића 1

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4001 4019 4037

б) потражни салдо рачуна 4002 57870 4020 4038 190

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4003 4021 4039

б) Исправке на потражној страни рачуна 4004 4022 4040

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б)
≥ 0 4005 4023 4041

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а +
2б) ≥ 0 4006 57870 4024 4042 190

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4007 4025 4043

б) промет на потражној страни рачуна 4008 4026 4044

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4009 4027 4045

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4010 57870 4028 4046 190

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4011 4029 4047

б) исправке на потражној страни рачуна 4012 4030 4048

7

Кориговано почетно стање текуће година на
дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б)
≥ 0 4013 4031 4049

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а +
6б) ≥ 0 4014 57870 4032 4050 190

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=40b03a94-3773-4993-bdf5-e6ab096966e2&hash=A6702D444E114FBB9C48B0DB3B010AB4B40DD7B8
211383
208794
208794
208425
208425
190
57870
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=40b03a94-3773-4993-bdf5-e6ab096966e2&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20promenama%20na%20kapitalu&hash=A6702D444E114FBB9C48B0DB3B010AB4B40DD7B8#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4015 4033 4051

б) промет на потражној страни рачуна 4016 4034 4052

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4017 4035 4053

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4018 57870 4036 4054 190

 

190
57870


Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4055 26474 4073 4091

б) потражни салдо рачуна 4056 4074 4092 176839

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4057 4075 4093

б) исправке на потражној страни рачуна 4058 4076 4094

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б)
≥ 0 4059 26474 4077 4095

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б)
≥ 0 4060 4078 4096 176839

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 4079 4097

б) промет на потражној страни рачуна 4062 180 4080 4098 189

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4063 26294 4081 4099 0

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4064 4082 4100 177028

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4065 4083 4101

б) исправке на потражној страни рачуна 4066 4084 4102

7

Кориговано почетно стање текуће године на
дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б)
≥ 0 4067 26294 4085 4103

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б)
≥ 0 4068 4086 4104 177028

190
57870


Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4069 4087 4105

б) промет на потражној страни рачуна 4070 361 4088 4106 2228

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4071 25933 4089 4107

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4072 4090 4108 179256

 

190
57870


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4109 4127 4145

б) потражни салдо рачуна 4110 4128 4146

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4111 4129 4147

б) исправке на потражној страни рачуна 4112 4130 4148

3

Кориговано почетно стање претходне
године на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а -
2б) ≥ 0 4113 4131 4149

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а
+ 2б) ≥ 0 4114 4132 4150

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4115 4133 4151

б) промет на потражној страни рачуна 4116 4134 4152

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4117 4135 4153

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4118 4136 4154

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4119 4137 4155

б) исправке на потражној страни рачуна 4120 4138 4156

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а -
6б) ≥ 0 4121 4139 4157

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а
+ 6б) ≥ 0 4122 4140 4158

26474
190
57870


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4123 4141 4159

б) промет на потражној страни рачуна 4124 4142 4160

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4125 4143 4161

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4126 4144 4162

 

176839


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4163 4181 4199

б) потражни салдо рачуна 4164 4182 4200

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4165 4183 4201

б) исправке на потражној страни
рачуна 4166 4184 4202

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(1а + 2а - 2б) ≥ 0 4167 4185 4203

б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4168 4186 4204

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4169 4187 4205

б) промет на потражној страни рачуна 4170 4188 4206

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4171 4189 4207

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4172 4190 4208

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4173 4191 4209

б) исправке на потражној страни
рачуна 4174 4192 4210

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(5а + 6а - 6б) ≥ 0 4175 4193 4211

б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4176 4194 4212

177028
0
26294
189
180
176839
26474


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4177 4195 4213

б) промет на потражној страни рачуна 4178 4196 4214

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4179 4197 4215

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4180 4198 4216

 



Ре
дни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3

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

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

кол 3 до кол 15)] ≥ 0АОП

337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4217
4235 208425 4244

б) потражни салдо рачуна 4218

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4219

4236 4245
б) исправке на потражној страни
рачуна 4220

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(1а + 2а - 2б) ≥ 0 4221

4237 208425 4246
б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4222

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4223 4238
4247

б) промет на потражној страни рачуна 4224

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4225

4239 208794 4248
б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4226

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4227

4240 4249
б) исправке на потражној страни
рачуна 4228

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(5а + 6а - 6б) ≥ 0 4229

4241 208794 4250
б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4230

179256
25933
2228
361
177028
26294




 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''МИЛОШ МИТРОВИЋ'',  
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Напомене уз финансијске извештаје  
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    „ЈКП ''Милош Митровић'', Велика Плана“ 

 
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
31. децембар 2016., 2015. и 2014. године  

1 

 
 
1. ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ 

 

ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ 
 
 
ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ: Јавно комунално предузеће „ Милош 

Митровић“, Велика Плана , Војводе Мишића 
1 

СКРАЋЕНО  ПОСЛОВНО ИМЕ : ЈКП „ Милош Митровић“ 
СЕДИШТЕ : Велика Плана 
МАТИЧНИ БРОЈ: 07160763 
ПИБ: 101174845 
ПРАВНА ФОРМА : Јавно предузеће 
ОПИС ДЕЛАТНОСТИ: Комунално предузеће 
 
 
     Предузеће је основано Одлуком општине Велика Плана, којом је дефинисано да се ЈКП „ 
Милош Митровић“ организује тако да комуналне делатности ,ради чијег обављања је основано, 
врши на начин којим се обезбеђује уредно и квалитетно задовољење потреба корисника 
комуналних производа и услуга и функционисање система комуналних услуга. 
     Уписано је у судски регистар код Привредног суда у Пожаревцу, регистарски уложак број 1-268-
00. 
     Дана 23.06.2005.године Решењем Агенције за привредне регистре број 24490/2005 
регистровано је превођење предузећа у регистар Правних субјеката. 
    Предузеће послује у државној својини и обавља делатност пречишћавања и дистрибуције воде , 
шифра делатности : 3600, стара шифра 41000. 
    Поред наведене претежне делатности , предузеће обавља и следеће делатности : 

- уређење и одржавање улица и саобраћајница  

- одржавање и уређивање зелених површина , 

- чишћење јавних површина у насељу, 

- изградња, реконструкција и оправка водоводних и канализационих инсталација , 

- уређење и одржавање гробља, 

- уређење,одржавање зелене , робне и сточне пијаце и др. 
Према критеријумима за разврставање из Закона о рачуноводству и ревизији („Службени 
гласник РС „бр.62/2013) предузеће је разврстано у мало правно лице. 
   Просечан број запослених у 2016. години је  130 , а у 2015 години 134 радника, а у 2014 
години 136.  

 
Ови појединачни финансијски извештаји потписани су од стране директора дана 14.02.2017. 
године. Финансијски извештаји могу накнадно бити измењени на основу мишљења ревизора, а у 
складу са важећим прописима. 
 
2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ  ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И  УПОРЕДНИ ПОДАЦИ 
 
(a) Основе за састављање  финансијских извештаја 

 

Финансијски извештаји припремљени су у складу са:  
 

• Законом о рачуноводству („Службени гласник РС“ бр. 62/2013), 

• Међународним стандардом финансијског извештавања за мала и средња правна 
лица („Службени гласник РС“, бр. 117/13); 

• Правилником о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна 
друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ бр. 95/2014), 

• Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна 
друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ бр. 95/2014). 

 
(б)    Упоредни подаци 

 
Упоредни подаци представљају финансијске извештаје ЈКП''Милош Митровић'' за 2015. годину. 
Финансијски извештаји ЈКП''Милош Митровић''  су били предмет независне ревизије и приказани су 
у Извештају независног ревизора од 23.02.2016. године. 



 
         

    „ЈКП ''Милош Митровић'', Велика Плана“ 

 
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
31. децембар 2016., 2015. и 2014. године  

2 

 
3. ОСНОВНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ  

 

ЈКП “Милош Митровић” је на седници Надзорног одбора, одржаној дана 01.12.2014. године 
усвојило Правилник о рачуноводству и рачуноводсвеним политикама за лице које примењује 
МСФИ за МСП. Основне рачуноводствене политике, примењене приликом састављања 
финансијских извештаја ЈКП''Милош Митровић'' за 2016. годину, су следеће:  
 

3.1. Нематеријална имовина 
 

Нематеријална имовина се почетно мери по својој набавној вредности или цени коштања, а након 
почетног признавања вреднује се по својој набавној вредности, односно цени коштања умањеној 
за акумулирану амортизацију и евентуалне акумулиране губитке по основу обезвређења. 
 
Амортизација нематеријалне имовине врши се путем пропорционалног метода, и то применом 
стопе, утврђене на основу процењеног корисног века трајања, на основицу коју чини набавна 
вредност умањена за резидуалну вредност. 
 
Ако није могућа поуздана процена корисног века трајања нематеријалне имовине, она се 
амортизује у периоду од десет година. 
 
Преиспитивање усвојеног метода амортизације, као и корисног века трајања се врши на крају 
обрачунског периода (пословне године) уколико постоје наговештаји да је дошло до значајне 
промене у односу на претходни период.  
  
Улагања у истраживања и развој исказују се као расход периода. 
 

3.2. Некретнине, постројења и опрема 
 

Некретнине, постројења и опрема (дугорочна материјална имовина, у даљем тексту: НПО) која 
испуњава услове за признавање као средство, почетно се мери по набавној вредности, односно 
цени коштања, а након почетног признавања мери се по набавној вредности, односно цени 
коштања умањеној за акумулирану амортизацију и за евентуалне акумулиране губитке по основу 
обезвређења. 
 
У набавну вредност НПО укључују се сви трошкови набавке увећани за зависне трошкове набавке. 
 
Сопствене услуге код набавке НПО признају се у набавну вредност највише по тржишној цени 
(нпр: трошкови превоза опреме и слично), док се неуобичајено високи трошкови исказују на терет 
расхода периода у којем су настали. 
 
Да би средство било признато као стално средство и подлегало обрачуну амортизације, треба да 
испуњава два услова: 
1) да је његов корисни век трајања дужи од годину дана, 
2) да је његова набавна вредност/цена коштања (која може поуздано да се измери) у моменту 
стицања/изградње, већа од 300.000 динара.  
 
Уколико један материјално значајан део НПО има исти корисни век и метод амортизације као и 
други материјално значајан део тог средства приликом утврђивања трошкова амортизације, такви 
делови се групишу. У противном, сваки део средства се амортизује засебно. 
 
Накнадни издаци укључују се у набавну вредност уколико служе свакодневном или редовном 
сервисирању и одржавању НПО. 
 
Накнадни издаци који не испуњавају наведен критеријум, не улазе у вредност НПО, већ се 
исказују на терет расхода периода у којем су настали. 
 
У зависности од датих околности, накнадни издаци који испуњавају критеријуме да буду признати 
као средство исказују се као засебно средство које се амортизује одвојено од остатка постојећег 
средства у вези са којим је извршен накнадни издатак, уколико је: 
– вредност накнадног издатка значајна у односу на постојеће средство, а што се процењује у 
моменту настанка издатка уз уважавање свих релевантних околности, и 
– када је процењени корисни век трајања улагања битно различит од остатка средства. 
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3.3.  Амортизација НПО, нематеријалне имовине и биолошких средстава 

 
Амортизација НПО врши се путем пропорционалног метода, и то применом стопе, утврђене на 
основу процењеног корисног века трајања, на основицу коју чини набавна вредност/цена коштања 
умањена за резидуалну вредност 
 
Обрачун амортизације почиње од првог наредног дана од дана стављања у употребу, односно од 
када је основно средство расположиво за коришћење. 
 
Обрачун амортизације престаје када средство престаје да се признаје, односно када је већ у 
потпуности отписано, расходовано или на било који начин отуђено. 
 
За потребе обрачуна амортизације НПО и нематеријалне имовине у следећој табели дати су 
корисни век трајања и распон стопа амортизација у зависности од врсте НПО и нематеријалне 
имовине: 

Опис 
Корисни век 
трајања  

(у годинама) 

Стопа  
амортизације 

(у%) 

НЕКРЕТНИНЕ 

Грађевински објекти високоградње и нискоградње 
армиранобетонске конструкције (зграде, мостови, тунели 
надвожњаци, лукобрани, нафтоводи, водоводи, плиноводи и 
далеководи), као и постројења која се сматрају самосталним 
грађевинским објектом 

40–50 2–2,5% 

Грађевински објекти нискоградње с доњим стројем (доњи строј 
путева и пруга, бране, насипи и сл.) 

25–33,33 3–4% 

Грађевински објекти високоградње и нискоградње дрвене 
конструкције 

15–20 5–6,67% 

Остали грађевински објекти 10–20 5–10% 

ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 

Опрема (производна и преносна опрема и постројења) 5–20 5–20% 

Погонски и пословни инвентар (стројеви, алати, транспортна 
средства и уређаји) 

5–10 10–20% 

Намештај, пословни инвентар у трговини, угоститељству и 
туризму и сл. 

5 - 10 10–20% 

Канцеларијска опрема  4 - 10 10–25 % 

Путничка моторна возила, возила на моторни погон и 
прикључни уређаји 

5–8 12,5–20% 

Рачунарска опрема, телекомуникациона опрема 3–5 20–33,33% 

ВИШЕГОДИШЊИ ЗАСАДИ 5–10 10–20% 

ОСНОВНО СТАДО 2–5 20–50% 

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА   

Софтвер, лиценце и остала права,  ** ** 

Дугорочни закуп објеката и опреме *** *** 

Остала нематеријална имовина која нема одредив корисни 10 10% 
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Опис 
Корисни век 
трајања  

(у годинама) 

Стопа  
амортизације 

(у%) 

век 

 
Преиспитивање усвојеног метода амортизације, преостале (резидуалне) вредности као и корисног 
века трајања се врши на крају обрачунског периода (пословне године) уколико постоје 
наговештаји да је дошло до значајне промене у односу на претходни период. 
 

3.4. Инвестиционе некретнине 

 
Приликом почетног признавања, инвестициона некретнина вреднује се по набавној вредности, 
односно по цени коштања. 
 
Након почетног признавања, инвестициона некретнина процењује се по фер вредности ако се 
фер вредност може поуздано утврдити без прекомерних трошкова и напора. Фер вредност 
проверава се на сваки датум извештавања, а промене фер вредности признају се као добитак 
или губитак у Билансу успеха.  
 
Све друге инвестиционе некретнине (код којих се фер вредност не може поуздано утврдити без 
прекомерних трошкова и напора) вреднују се по набавној вредности умањеној за акумулирану 
амортизацију и за евентуалне акумулиране губитке по основу обезвређења. 
 
Обрачун амортизације инвестиционих некретнина чија се фер вредност не може поуздано 
утврдити без прекомерних трошкова и напора, врши се коришћењем пропорционалног метода уз 
примену одговарајућих стопа амортизације: 
 
 

3.5. Финансијски инструменти 

 
Финансијски инструмент је сваки уговор на основу којег настаје финансијска имовина једног 
пословног субјекта и финансијска обавеза или власнички инструмент другог пословног субјекта. 
 
Финансијска имовина обухвата уделе и акције код повезаних субјеката, зајмове повезаним 
субјектима, улагања у придружене субјекте, улагања у хартије од вредности, дате кредите и 
депозите, осталу финансијску имовину. 
 
Основни финансијски инструменти 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; 
(е) обвезнице и сличне дужничке инструменте; 
(ф) инвестиција у неконвертибилне преференцијалне акције и преференцијалне и обичне акције 
без обавезе поновног откупа од стране емитента. 
 

При почетном признавању финансијског средства или финансијске обавезе, Друштво их 
одмерава по цени трансакције (укључујући трошкове трансакције осим код почетног одмеравања 
финансијског средства или финансијске обавезе који се одмеравају по фер вредности кроз 
Биланс успеха) осим уколико аранжман у ствари представља финансијску трансакцију. 
Финансијска трансакција може настати у вези са продајом робе или услуга, на пример, ако се 
плаћање одлаже ван уобичајених пословних услова или се финансира по каматној стопи која није 
тржишна стопа. Ако аранжман представља финансијску трансакцију, Друштво одмерава 
финансијско средство или финансијску обавезу по садашњој вредности будућих плаћања 
дисконтованих по тржишној каматној стопи за сличан дужнички инструмент. 
 
На крају сваког извештајног периода, Друштво одмерава финансијске инструменте на следећи 
начин, без икаквог умањења за трошкове трансакције које може да има током продаје или другог 
отуђења: 
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(а) Дужнички инструменти се одмеравају по амортизованој вредности коришћењем метода 
ефективне камате; 
(б) Обавезе за добијање зајма се одмеравају по набавној вредности (која је понекад нула) од 
које се одузима умањење вредности; 
(ц) Инвестиције у неконвертибилне преференцијалне акције и обичне или преференцијалне 
акције без обавезе поновног откупа од стране емитента се одмеравају на следећи начин: 
(1) ако се акцијама јавно тргује или се њихова фер вредност може поуздано одмерити на други 
начин, инвестиција се одмерава по фер вредности са променама фер вредности које се признају 
у добитак или губитак; 
(2) све друге такве инвестиције се одмеравају по набавној вредности од које се одузима умањење 
вредности. 
 
Умањење вредности или ненаплативост морају да се оцењују за финансијске инструменте 
наведене под (а), (б) и (ц)(2) у претходном тексту.  
 
Ако је надокнадиви износ финансијског средства мањи од његове књиговодствене вредности, 
Друштво треба да смањи књиговодствену вредност на надокнадиви износ. То смањење 
представља губитак због умањења вредности. Друштво треба одмах да призна губитак због 
умањења вредности финансијског средства у добитак или губитак. 
 
Процењивање 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:  
 
Индиректан отпис, односно исправка вредности потраживања од купаца на терет расхода 
периода преко рачуна исправке вредности врши се код потраживања од купаца код којих је од 
рока за њихову наплату прошло најмање 60 дана. 
 
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 није успело 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). 
 
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. 
 

3.6. Залихе 

 
Залихе се мере по набавној цени, односно по цени коштања или по нето тржишној вредности, у 
зависности од тога која је вредност нижа.  
 
У набавну вредност залиха укључују се сви трошкови набавке и други трошкови који су настали 
довођењем залиха на садашњу локацију и садашње стање. 
 
Сопствене услуге код набавке залиха се признају у набавну вредност највише по тржишној цени 
(нпр: трошкови утовара и истовара у сопственој режији, превоз и слично), док се неуобичајено 
високи трошкови исказују на терет расхода периода у коме су настали. 
 
Материјал и резервни делови 

 
Обрачун излаза (утрошка) залиха материјала и резервних делова врши се по методи просечне 
пондерисане цене. 
 
У току обрачунског периода залихе материјала и резервних делова евидентирају се по набавним 
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ценама. 
 
Роба 

 
Обрачун излаза (утрошка) залиха робе врши се по продајним ценама са ПДВ-ом. 
 
У току обрачунског периода залихе робе евидентирају се по набавним ценама. 
Обрачун остварене разлике у цени робе која се у току обрачунског периода евидентира по 
продајној цени врши се на крају обрачунског периода. 
 
Обрачун остварене разлике у цени врши се на нивоу сваке врсте робе 
 
Процену степена и износа обезвређења залиха материјала, резервних делова, ситног инвентара 
и робе врши пописна комисија коју образује Надзорни одбор или Директор предузећа. 
 
Готови производи и недовршена производња 

 
Процењивање залиха недовршене производње и готових производа врши се по цени коштања 
или по нето продајној вредности, ако је нижа. 
 
Процену степена и износа обезвређења залиха недовршене производње, готових производа и 
залиха пољопривредних производа произведених као плод сопствених биолошких средстава 
врши пописна комисија коју образује одбор директора друштва/предузетник. 
 

 
3.7. Резервисања 

 
Резервисање ће бити признато када: 
 
(а) Друштво има обавезу на датум извештавања као резултат прошлог догађаја; 
(б) је вероватно да ће се од Друштва захтевати да пренесе економске користи приликом 
измирења; и 
(ц) износ обавезе се може поуздано проценити. 
 
Друштво признаје резервисање као обавезу у извештају о финансијској позицији и признаје износ 
резервисања као расход, осим ако други одељак МСФИ за МСП не захтева да се трошак призна 
као део набавне вредности средстава као што су залихе или некретнине, постројења и опрема. 
 
Друштво одмерава резервисање по најбољој процени износа потребног за измирење те обавезе 
на датум извештавања. Најбоља процена је износ који би неки субјект разумно платио да измири 
обавезу на крају извештајног периода или да је на тај датум пренесе трећој страни. 
 
Друштво књижи на терет резервисања само оне издатке за које је резервисање првобитно 
признато.  
 
Друштво проверава резервисања на сваки датум извештавања и коригује их како би одражавале 
тренутну најбољу процену износа који би се захтевао за измирење обавезе на датум 
извештавања. Свако кориговање претходно признатих износа се признаје у добитак или губитак, 
осим уколико резервисање није првобитно признато као део набавне вредности средстава.  Када 
се резервисање одмерава по садашњој вредности износа за који се очекује да се захтева за 
измирење обавезе, реализација дисконта треба да се призна као финансијски расход у добитку 
или губитку у периоду у којем настане. 
 
Резервисања се врши на терет расхода периода по основу: 
1) резервисања за трошкове у гарантном року; 
2) резервисања за судске спорове; 
3) друга резервисања на основу Одлуке надлежног органа. 
 

ЈКП''Милош Митровић'' врши резервисања у свим оним случајевима када вредност тих 
резервисања није безначјана.  Сматра се да је вредност резервисања значајна уколико њихова 
процењена вредност износи најмање 10% пословне имовине са стањем на дан биланса стања за 
обрачунски период (пословну годину) који предходи обрачунском периоду за који се уводе 
резервисања. 
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ЈКП''Милош Митровић'' сматра да ће трошкови ангажовања лица за процењивање резервисања 
надмашити користи које могу постојати од тог процењивања. Према томе ефекти ових 
резервисања нису материјално значајни. 
 
Резервисање за трошкове у гарантном року утврђује се на основу релевантне техничке, 
књиговодствене и остале документације, досадашњих искустава и будућих очекивања. 
 
Резервисања за судске спорове врше се на основу предлога, односно извештаја правне службе 
или адвокатске канцеларије, који је састављен на основу веродостојне документације о 
покренутом спору, а који је усвојен од стране одбора директора/предузетника. 
 
Резервисања се морају преиспитати на дан сваког биланса стања, и то тако да одражавају 
најбољу садашњу процену. Након преиспитивања евентуално се врши корекција износа 
резервисања према новој процени. Свако кориговање претходно признатих износа се признаје на 
терет расхода односно у корист прихода, осим уколико резервисање није првобитно признато као 
део набавне вредности средстава. Ако се утврди да резервисање више не задовољава услове за 
признавање, оно се укида у корист прихода. 
 

3.8. Резервисања по основу примања запослених 

 
Резервисања се врши на терет расхода периода по основу: 
1) резервисања за отпремнине запосленима за технолошки вишак, 
2) резервисања за отпремнине запосленима по основу одласка у пензију, 
3) резервисања за јубиларне награде запосленима, и 
4) резервисања за неискоришћене одморе запослених. 
 
ЈКП''Милош Митровић'' врши резервисања у свим оним случајевима када вредност тих 
резервисања није безначјана.  Сматра се да је вредност резервисања значајна уколико њихова 
процењена вредност износи најмање 10% пословне имовине са стањем на дан биланса стања за 
обрачунски период (пословну годину) који предходи обрачунском периоду за који се уводе 
резервисања. 
ЈКП''Милош Митровић'' сматра да ће трошкови ангажовања лица за процењивање резервисања 
надмашити користи које могу постојати од тог продењивања. Према томе ефекти ових 
резервисања нису материјално значајни. 
 
Друштво врши резервисања по основу примања запослених у свим оним случајевима када 
вредност тих резервисања није безначајна. Материјална значајност резервисања по основу 
примања запослених утврђује се у складу са критеријумима, односно прагом значајности. 
 
Резервисања за отпремнине запосленима за технолошки вишак врши се на основу унапред 
дефинисаног плана отпуштања друштва/предузетника. 
 
Резервисања за отпремнине запосленима по основу одласка у пензију 

За потребе процене резервисања у недостатку поузданијих показатеља примењује се 
референтна стопа НБС као дисконтна стопа, која је актуелна у моменту увођења 
резервисања. 
 
Друштво самостално врши свеобухватну актуарску процену потребну за израчунавање обавезе 
по основу отпремнина приликом одласка у пензију. 
 
Настали актураски добици/губици настали приликом поновне процене резервисања приликом 
одласка у пензију се признају у оквиру добитка или губитка, односно биланса успеха. 
 
Резервисања за јубиларне награде запосленима 

За потребе процене резервисања у недостатку поузданијих показатеља примењује се 
референтна стопа НБС као дисконтна стопа, која је актуелна у моменту увођења резервисања. 
 
Друштво самостално врши свеобухватну актуарску процену потребну за израчунавање обавезе 
по основу јубиларних награда. 
 
Настали актураски добици/губици настали приликом поновне процене резервисања за јубиларне 
награде се признају у оквиру добитка или губитка, односно биланса успеха. 
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3.9. Одложени порески ефекти 

 
Одложена пореска средства утврђују се по основу: 
1. Више обрачунате амортизације по рачуноводственим прописима у односу на амортизацију 
обрачунату по пореским прописима, што се исказује као позитивна разлика између пореске и 
рачуноводствене основице; 
2. Дугорочних резервисања за отпремнине услед одласка у пензију; 
3. Дугорочних резервисања за издате гаранције и друга јемства; 
4. Обезвређења залиха робе и материјала; 
5. Обезвређења инвестиционих некретнина које се процењују по фер вредности; 
6. Обезвређења ХОВ којима се тргује; 
7. Обрачунатих јавних дажбина које нису плаћене у текућем пореском периоду; 
8. Губитака ранијих година који су исказани у пореском билансу и за које се проценом утврди да 
се у будућим пореским периодима могу искористити за смањење пореза на добит; 
9. Неискоришћених пореских кредита исказаних на Обрасцу ПК, односно Обрасцу ПК-1, за које се 
проценом утврди да ће у будућим пореским периодима моћи да се искористе за смањење пореза 
на добит; 
10. Неискоришћеног кредита за плаћени порез на добит и порез по одбитку на дивиденде које је 
нерезидентна филијала исплатила резидентном правном лицу. 
 
Одложене пореске обавезе се утврђују: 
1. По основу више обрачунате амортизације по пореским прописима у односу на амортизацију 
обрачунату по рачуноводственим прописима, што се исказује као позитивна разлика између 
рачуноводствене и пореске основице; 
По коначном утврђивању одложених пореских ефеката обавезно се врши пребијање одложених 
пореских средстава и обавеза и у билансу стања се исказује само нето одложено пореско 
средство, односно нето одложена пореска обавеза. 
 

3.10. Пословни приходи 
 

Приходи се признају у тренутку преласка власништва и значајних ризика везаних за дати производ 
са продавца на купца, под претпоставком да се износ прихода може поуздано измерити. Приходи 
од услуга се признају када се услуга изврши, односно за услуге које се врше у дужем периоду 
приходи се признају сразмерно довршености посла. Приходи од уобичајених активности су 
приходи од продаје робе, производа и услуга, приходи од активирања учинака, приходи од 
субвенција, дотација, регреса и повраћаја дажбина по основу продаје робе, производа и услуга и 
други приходи независно од времена наплате. 
 

3.11. Пословни расходи 

 
Пословни расходи представљају све трошкове настале у односу на фактурисану реализацију, а 
обухватају трошкове материјала, енергије и горива, трошкове зарада, накнада зарада и остале 
личне расходе, услуге и амортизацију. Трошкови пословања обухватају и трошкове општег 
карактера и то: трошкове репрезентације, осигурања, платног промета и банкарских услуга, 
чланарина, пореза и остале расходе, настале у текућем обрачунском периоду. 
 

3.12. Приходи од камата 
 

Камате настале по основу пласмана и потраживања из пословних односа исказују се у оквиру 
финансијских прихода у обрачунском периоду у коме су настале. Приходи од камата признају се у 
периоду на који се односе, коришћењем методе ефективне каматне стопе, којом се очекивани 
будући новчани прилив од финансијских инструмената дисконтује на нето садашњу вредност. 
 

3.13. Расходи од камата 
 

Камате настале по основу обавеза из пословних односа исказују се у билансу успеха у оквиру 
финансијских расхода. Трошкови позајмљивања (камате и други трошкови повезани са кредитним 
финансирањем) признају се као трошкови периода када су настали. 
 
 
 
 



 
         

    „ЈКП ''Милош Митровић'', Велика Плана“ 

 
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
31. децембар 2016., 2015. и 2014. године  

9 

 
3.14. Курсне разлике 

 
(a) Функционална и валута приказивања 
 
Ставке укључене у финансијске извештаје  ЈКП “Милош Митровић” се одмеравају и приказују у 
динарима („РСД”) без обзира на то да ли РСД представља функционалну валуту.  
 
(b) Трансакције и стања 
 
Трансакције у страној валути се прерачунавају у функционалну валуту применом девизних курсева 
важећих на дан трансакције или на дан процене вредности ако су ставке поново одмераване. 
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 осим у случају када су одложене у капиталу као инструменти заштите токова 
готовине и инструменти заштите нето улагања.  
 
Функционална и извештајна валута Друштва је динар (РСД). Трансакције изражене у страној 
валути иницијално се евидентирају у функционалној валути применом важећег курса на дан 
трансакције. Монетарна средства и обавезе изражене у страној валути прерачунавају се у 
функционалну валуту применом важећег курса на дан биланса стања. Све курсне разлике признају 
се у билансу успеха периода за који се извештава.  
 
Немонетарне ставке у финансијским извештајима, које се вреднују по принципу историјског трошка 
израженог у страној валути прерачунати су по историјском курсу важећем на дан иницијалне 
трансакције. Немонетарне ставке које су иницијално признате у висини процењене поштене 
вредности изражене у страној валути, прерачунате су применом историјског курса важећег на дан 
процене. 
 

3.15. Остали приходи 
 

Остали приходи обухватају добитке од продаје нематеријалних улагања, основних средстава, 
учешћа у капиталу, продаје материјала, као и вишкова утврђених пописом, наплату отписаних 
потраживања, приходе од смањења обавеза и укидања дугорочних резервисања и сл. Ванредни 
приходи обухватају све приходе који су последица разних непредвиђених околности у складу са 
МРС 8. 
 

3.16. Остали расходи 
 
Остали расходи обухватају губитке по основу продаје и расходовања нематеријалних улагања, 
основних средстава, учешћа у капиталу и хартија од вредности, продаје материјала, мањкове и 
друге непоменуте расходе. 
 

3.17. Исправка грешака из претходних периода 
 

Грешке из претходних периода су пропусти и погрешна исказивања у финансијским извештајима 
за један или више претходних периода који настају услед некоришћења или погрешног 
коришћења, поузданих информација које: 
(а) су биле доступне када су финансијски извештаји за те периоде били одобрени за 
објављивање, и 
(б) би било разумно очекивати да су могле бити прибављене и узете у обзир у састављању и 
презентацији тих финансијских извештаја.  
 
Када грешка из ранијег периода није материјално значајна, корекција се врши преко 
одговарајућих рачуна прихода и расхода текућег периода, у зависности од тога да ли су ефекти 
грешке позитивни ли негативни.  
 
У случају утврђивања материјално значајних грешака корекција се врши ретроактивно, корекцијом 
упоредних информација за претходне периоде за најранији датум за који је то изводљиво, као да 
грешке није ни било. 
 
Праг материјалности грешке из ранијих периода дефинисан је на нивоу од 5%. вредности 
пословне имовине исказане у билансу стања који је састављен на последњи дан обрачунског 
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периода на који се грешка односи (на дан 31.12. године на коју се односи утврђена грешка уколико 
се пословна година подудара са календарском годином)  
 
У случају када је утврђено постојање више грешака из неког ранијег периода, утврђивање износа 
материјалности врши се узимајући у обзир кумулативан износ, тј. збир свих грешака. 
 
Дефинисани праг материјалности грешака из ранијих периода примењује се и за потребе 
утврђивања значајности ефеката промена рачуноводствених политика.  
 
4. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА 
 
Презентација финансијских извештаја захтева од руководства Друштва коришћење најбољих 
могућих процена и разумних претпоставки, које имају ефекта на презентиране 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 информацијама расположивим на дан састављања финансијских 
извештаја.У наставку су приказане кључне претпоставке везане за будућност и остали извори 
процењивања неизвесности на датум биланса стања који представљају значајан ризик на 
материјалне корекције износа позиција биланса стања у следећој финансијској години. 
 

4.1. Амортизација и стопе амортизације 
 
Обрачун амортизације и стопе амортизације су засноване на пројектованом економском веку 
трајања некретнина, постројења и опреме и нематеријалних улагања. Једном годишње Друштво 
процењује економски век на основу тренутних предвиђања. 
 
 
 

4.2. Исправка вредности потраживања 
 

Исправка вредности потраживања се врши на основу процене руководства засноване на анализи 
потраживања од купаца, историјских отписа, кредитних способности купаца и на анализи промена 
у условима продаје. Ово укључује и претпоставке о будућем понашању купаца и резултујућим 
будућим наплатама. 
 

4.3. Исправка вредности залиха 
 

Исправка вредности залиха се врши на основу процене њихове нето продајне цене на тржишту. 
Једном годишње Друштво процењује оправданост висине исправке вредности залиха на основу 
тренутних предвиђања. 
 

4.4. Фер вредност 
 

Фер вредност одговарајућих финансијских инструмената за које не постоји активно тржиште је 
одређена применом одговарајућих метода процене. Друштво примењује професионално 
расуђивање приликом избора одговарајућих метода и претпоставки.Пословна политика Друштва је 
да обелодани информације о фер вредности активе и пасиве за које постоје званичне тржишне 
информације и када се фер вредност значајно разликује од књиговодствене вредности. У 
Републици Србији не постоји довољно тржишног искуства, као ни стабилности и ликвидности код 
куповине и продаје потраживања и остале финансијске активе и пасиве, пошто званичне тржишне 
информације нису у сваком тренутку расположиве. Стога фер вредност није могуће поуздано 
утврдити у одсуству активног тржишта. Управа Друштва врши процену ризика, и у случајевима 
када се оцени да вредност по којој се имовина води у пословним књигама неће бити реализована, 
врши исправку вредности. По мишљењу руководства Друштва, износи у овим финансијским 
извештајима одражавају вредност која је у датим околностима, најверодостојнија и најкориснија за 
потребе извештавања.  
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5. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 
 

Некретнине, постројења и опрема се односе на: 
 у РСД 000 

 2016  2015  2014 

      

Пољопривредно и остало земљиште      

Грађевинско земљиште                  2.687  2.687   2.687  

Грађевински објекти 300.145   300.145     300.145  

Постројења и опрема 113.097   107.569   104.946  

Инвестиционе некретнине                  -                    -                    -  

Остале некретнине,постројења и опрема                  -                    -                    -  

Некретнине,постројења и опрема у припреми                  -                    -                    -  
Улагања на туђим некретнинама,постројењима и 
опреми                  -                    -                    -  

Аванси за некретнине, постројења и опрему                   -                    -                    -  
Исправка вредности некретнина,постројења и 
опреме 160.150   146.737   133.543  

         

Стање на дан 31. децембра 255.779   263.664   274.235  

 
 
Некретнине, постројења и опрема у току 2016. године приказане су у следећој табели: 

 
 
 
 
 
 
 
 

          У РСД 000 
000   

Зграде  

 
Опрема 

 
 

НПО у 
припреми  

Аванси 
за НПО  Укупно 

Набавна  вредност           

Стање 01. јануара 2016.   300.145  107.569      407.714 

Набавке у току године    5.528      5.528 
Пренос са инвестиција у 
току 

 
         

Отуђено у току године           
Расходовано у току 
године 

 
         

      31. децембра 2016.   300.145  113.097      413.242 

Исправка вредности           

Стање 01. јануара 2016.   67.944  78.793      146.737 

Текућа амортизација   7.036  6.377      13.413 
Исправка вредности у 
отуђеним средствима 

 
         

Ипсравка вредности у 
расходованим 
средствима 

 

         

31. децембра 2016.   74.980  85.170      160.150 

           

Неотписана вредност           

31. децембра 2016.   225.165  27.927      253.092 

           

31. децембра 2015.   232.201  28.775      260.976 



 
         

    „ЈКП ''Милош Митровић'', Велика Плана“ 

 
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
31. децембар 2016., 2015. и 2014. године  

12 

 
6. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 

 
Дугорочни финансијски пласмани се односе на: 
 у РСД 000 

 2016  2015  2014 

      

Учешћа у капиталу зависних правних лица                  -                    -                    -  

Учешћа у капиталу придружених субјеката у 
заједничким подухватима                  -                    -                    -  

Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге 
хартије од вредности расположиве за продају                  30                    30                    30  

Дугорочни пласмани матичним, зависним и 
осталим повезаним правним лицима у земљи                  -                    -                    -  

Дугорочни пласмани матичним, зависним и 
осталим повезаним лицима у иностранству                  -                    -                    -  

Дугорочни пласмани у земљи и иностранству                  -                    -                    -  

Хартије од вредности које се држе до доспећа                  -                    -                    -  

Остали дугорочни финансијски пласмани                  -                    -                    -  
Исправка вредности дугорочних финансијских 
пласмана                  -                    -                    -  

         

Стање на дан 31. децембра                  30                    30                    30 

 
7. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 
 

 у РСД 000 

 2016  2015  2014 

      

Одложена пореска средства 2.896   2.834   2.665  
 
8. ЗАЛИХЕ 
 

Залихе се односе на: 

 у РСД 000 

 2016  2015  2014 

      

Обрачун набавне вредности залиха 
материјала,резервних делова,алата и инвентара                  -                    -                    -  

Материјал 7.700   8.931  6.730 

Резервни делови                  -                    -                    -  

Алат и инвентар                  -                    -                    -  
Материјал,резервни делови, алат и инвентар у 
обради,доради и манипулацији                  -                    -                    -  
Исправка вредности материјала,резервних 
делова,алата и инвентара                  -                    -                    -  

Недоврсена производња                  -                    -                    -  

Недовршене услуге                  -                    -                    -  

Одступање од цена производње и услуга                  -                    -                    -  

Готови производи у складишту                  -                    -                    -  

Одступање од цена готових производа                  -                    -                    -  

Обрачун набавке робе                  -                    -                    -  

Роба у магацину                  -                    -                    -  

Роба у промету на велико                  -                    -                    -  
Роба у складишту, стоваришту и продавницама 
код других правних лица                  -                    -                    -  

Роба у промету на мало 1.733   1.246  1.502 

Роба у обради, доради и манипулацији                  -                    -                    -  
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Роба у транзиту                  -                    -                    -  

Роба на путу                  -                    -                    -  

Исправка вредности робе                  -                    -                    -  

         

Стање на дан 31. децембра 9.433   10.177  8.232 

 

 
9. ДАТИ АВАНСИ 
 
Дати аванси се односе на: 

 у РСД 000 

 2016  2015  2014 

      

Плаћени аванси за материјал,резервне делове и 
инвентар у земљи 409   266  341 
Плаћени аванси за материјал,резервне делове и 
инвентар у иностранству                  -                    -                    -  

Плаћени аванси за робу у земљи                  -                    -                    -  

Плаћени аванси за робу у иностранству                  -                    -                    -  

Плаћени аванси за услуге у земљи                  -                    -                    -  

Плаћени аванси за услуге у иностранству                  -                    -                    -  

Исправка вредности плаћених аванса                  -                    -                    -  

         

Стање на дан 31. децембра 409   266   341 

 
10. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 
 

Потраживања по основу продаје се односе на: 
 у РСД 000 

 2016  2015  2014 

      

Купци у земљи-матична и зависна правна лица                  -                    -                    -  
Купци у иностранству - матична и зависна правна 
лица                  -                    -                    -  

Купци у земљи-остала повезана правна лица                  -                    -                    -  
Купци у иностранству - остала повезана правна 
лица                  -                    -                    -  

Купци у земљи 82.048   86.981   78.800  

Купци у иностранству                  -                    -                    -  

Остала потраживања по основу продаје                   -                    -                    -  

Исправка вредности потраживања од продаје 64.331   57.568   33.825  

         

Стање на дан 31.децембра 17.717   29.413  44.975 

 
 
Исправка вредности потраживања од купаца 

 

Кретање на рачунима исправке вредности је било следеће: 
 

У РСД 000 
 2016.   2015. 

   
Стање на почетку године  57.568  33.825 

    
Наплаћена отписана потраживања 15.742  4.356 
Исправка у току године 22.505  28.099 

    
Стање 31. Децембра 64.331  57.568 
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Потраживања од купаца у земљи са већим салдом за 2016. годину. 

 
С обзиром  да је недовољно да се корисници извештаја о ревизији упознају са збирним подацима о 
купцима, већ су им потребни подаци о купцима са већим салдом како би оценили могућност 
наплате потраживања и предузели одговарајуће управљачке мере. Ти подаци се дају у наредној 
табели: 

 
                                                                                                                                                   у РСД  

Р.бр. Назив купца Место Износ 

1. ЈП'' Плана'' Велика Плана 2.548.772,21 

2. ''Српска Круна'' Велика Плана 2.432.920,95 

3. Фудбалски клуб ''Морава'' Велика Плана 1.838.448,24 

4. Земљорадничка задруга Велика Плана 907.660,47 

5. Васиљковић Смед. Паланка 666.122,49 

6. Млекара ''Плана'' Велика Плана 862.236,67 

7. Водопривреда Смед. Паланка 391.861,12 

8. Тројан Фишер Смед. Паланка 676.008,28 

 УКУПНО  10.324.030,43    

 
Потраживања од купаца су усаглашена са 31.12.2016. године са  94%. 
 
Старосна структура потраживања од купаца за 2016. годину. 
 

НАЗИВ СТАРОСНЕ ГРУПЕ ИЗНОС % УЧЕШ. 

Потраживања која нису доспела за наплату 8.752 10,67 

Потраживања чији је рок протекао 3 месеца 2.541 3,10 

Потраживања чији је рок протекао 3 до 6 месеци 2.000 2,44 

Потраживања чији је рок протекао од 6 месеци до 1 године 29.671 36,16 

Потраживања чији је рок протекао од 1 године до 2 године 24.181 29,47 

Потраживања чији је рок протекао од 2 године до 3 године 4.044 4,93 

Потраживања чији је рок протекао више од 3 године 10.859 13,23 

УКУПНО ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА У ЗЕМЉИ 82.048 100,00 

 
Потраживања од купаца у земљи са већим салдом за 2015. годину. 

 
С обзиром  да је недовољно да се корисници извештаја о ревизији упознају са збирним подацима о 
купцима, већ су им потребни подаци о купцима са већим салдом како би оценили могућност 
наплате потраживања и предузели одговарајуће управљачке мере. Ти подаци се дају у наредној 
табели: 
 
 

                                                                                                                                                     у РСД  

Р.бр. Назив купца Место Износ 

1. ЈП'' Плана'' Велика Плана 5.107.832,22 

2. ''Српска Круна'' Велика Плана 2.432.920,95 

3. Фудбалски клуб ''Морава'' Велика Плана 1.788.375,87 

4. Земљорадничка задруга Велика Плана 907.400,78 

5. Васиљковић Смед. Паланка 666.122,49 

6. Млекара ''Плана'' Велика Плана 768.020,05 

7. Водопривреда Смед. Паланка 546.679,54 

8. Тројан Фишер Смед. Паланка 676.008,28 

 УКУПНО  12.893.360,18    

 
Потраживања од купаца су усаглашена са 31.12.2015. године са  94%. 
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Старосна структура потраживања од купаца за 2015. годину. 
 

НАЗИВ СТАРОСНЕ ГРУПЕ ИЗНОС % УЧЕШ. 

Потраживања која нису доспела за наплату 29.413 33,82 

Потраживања чији је рок протекао 3 месеца 15.168 17,44 

Потраживања чији је рок протекао 3 до 6 месеци 12.300 14,14 

Потраживања чији је рок протекао од 6 месеци до 1 године 9.800 11,26 

Потраживања чији је рок протекао од 1 године до 2 године 8.200 9,43 

Потраживања чији је рок протекао од 2 године до 3 године 7.000 8,05 

Потраживања чији је рок протекао више од 3 године 5.100 5,86 

УКУПНО ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА У ЗЕМЉИ 86.981 100,00 

 
 
Потраживања од купаца у земљи са већим салдом за 2014. годину. 

 
С обзиром  да је недовољно да се корисници извештаја о ревизији упознају са збирним подацима о 
купцима, већ су им потребни подаци о купцима са већим салдом како би оценили могућност 
наплате потраживања и предузели одговарајуће управљачке мере. Ти подаци се дају у наредној 
табели: 

 у РСД динара 

Р.бр. Назив купца Место Износ 

1. ЈП'' Плана'' Велика Плана 3.835.316,37 

2. ''Српска Круна'' Велика Плана 2.432.920,95 

3. Фудбалски клуб ''Морава'' Велика Плана 1.964.206,94 

4. Земљорадничка задруга Велика Плана 788.764,42 

5. Васиљковић Смед. Паланка 666.430,92 

6. Млекара ''Плана'' Велика Плана 587.682,06 

7. Водопривреда Смед. Паланка 457.235,22 

8. Тројан Фишер Смед. Паланка 676.008,28 

 УКУПНО  11.408.565,16    

 
Потраживања од купаца су усаглашена са 31.12.2014. године са  92%. 

 
Старосна структура потраживања од купаца за 2014. годину. 
 

НАЗИВ СТАРОСНЕ ГРУПЕ ИЗНОС % УЧЕШ. 

Потраживања која нису доспела за наплату 16.699 37,13 

Потраживања чији је рок протекао 3 месеца 6.900 15,34 

Потраживања чији је рок протекао 3 до 6 месеци 6.200 13,79 

Потраживања чији је рок протекао од 6 месеци до 1 године 4.200 9,34 

Потраживања чији је рок протекао од 1 године до 2 године 4.076 9,06 

Потраживања чији је рок протекао од 2 године до 3 године 3.000 6,67 

Потраживања чији је рок протекао више од 3 године 3.900 8,67 

УКУПНО ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА У ЗЕМЉИ 44.975 100,00 

 
 
 
11. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА  
 

Друга потраживања се односе на: 

 у РСД 000 

 2016  2015  2014 

      

Потраживања за камату и дивиденде                  -                    -                    -  

Потразивања од запослених  734   523   501  

Потраживања од државних органа и организација                  -                    -                    -  

Потраживања за више плаћени порез на добитак -   -   27  
Потраживања по основу преплаћених осталих 
пореза и доприноса                  -                    -                    -  
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Потраживање за накнаде зарада које се 
рефундирају 305   204   196  

Потраживања по основу накнада штета                  -                    -                    -  

Остала краткорочна потраживања              457                200                200  

Исправка вредности других потраживања -  -  - 

         

Стање на дан 31. децембра 1.496   927   924  

 
 
 
12. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 

 
Краткорочни финансијски пласмани се односе на: 

 у РСД 000 

 2016  2015  2014 

      

Краткорочни кредити и пласмани-матична и 
зависна правна лица                  -                    -                    -  
Краткорочни кредити и пласмани-остала повезана 
правна лица                  -                    -                    -  

Краткорочни кредити и зајмови у земљи -  5.000   5.000  

Краткорочни кредити и зајмови у иностранству                  -                    -                    -  
Део дугорочних финансијских пласмана који 
доспева до једне године                  -                    -                    -  
Хартије од вредности до доспећа-део који 
доспева до једне године                  -                    -                    -  

Финансијска средства која се вреднују по фер 
вредности кроз Биланс успеха                  -                    -                    -  

Остали краткорочни финансијски пласмани                  -                    -                    -  
Исправка вредности краткорочних финансијских 
пласмана                  -                    -                    -  

         

Стање на дан 31. децембра -  5.000   5.000  

 
 
 
13. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 

 
Готовински еквиваленти и готовина се односе на: 

 у РСД 000 

 2016  2015  2014 

      

Хартије од вредности-готовински еквиваленти                  -                    -                    -  

Текући (пословни) рачуни 7.125   228   1.775  

Издвојена новчана средства и акредитиви                  -                    -                    -  

Благајна                  -                    -                    -  

Девизни рачун                    -                    -                    -  

Девизни акредитиви                  -                    -                    -  

Девизна благајна                  -                    -                    -  

Остала новчана средства                  -                    -                    -  

Новчана средства чије је коришћење 
ограничено или вредност умањена                  -                    -                    -  

         

Стање на дан 31. децембра 7.125   228   1.775  
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14. КАПИТАЛ 
Капитал се односи на: 
 у РСД 000 

 2016  2015  2014 

      

Акцијски капитал                  -                    -                    -  

Удели друштава са ограниченом одговорношћу                  -                    -                    -  

Улози                  -                    -                    -  

Државни капитал 57.870   57.870   57.870  

Друштвени капитал                  -                    -                    -  

Задрузни удели.                  -                    -                    -  

Емисиона премија                  -                    -                    -  

Остали основни капитал                  -                    -                    -  

Уписане а неуплаћене акције                  -                    -                    -  

Уписани а неуплаћени удели и улози                  -                    -                    -  
Откупљене сопствене акције и откупљени 
сопствени удели                  -                    -                    -  
Откупљене сопствене акције и откупљени 
сопствени удели намењени продаји или 
поништавању                  -                    -                    -  

Законске резерве 190   190   190  

Статутарне и друге резерве                  -                    -                    -  

Ревалоризационе резерве по основу ревалор. 
немат. имовине,некретнина,постројења и опреме                  -                    -                    -  
Актуарски добици или губици по основу планова 
дефинисаних примања                  -                    -                    -  
Добици или губици по основу улагања у 
власничке инструменте капитала                  -                    -                    -  
Добици или губици по основу удела у осталом 
свеобухватном добитку или губитку придруж. 
друштава                  -                    -                    -  

Добици или губици по основу прерачуна 
финансијских извештаја иностраног пословања                   -                    -                    -  

Добици или губици од инструмената заштите нето 
улагања у инострано пословање                  -                    -                    -  

Добици или губици по основу инструмената 
заштите ризика (хеџинга) новчаног тока                  -                    -                    -  

Добици или губици по основу хартија од 
вредности расположивих за продају                  -                    -                    -  

Нераспоређени добитак ранијих година 176.649   176.649   176.649  

Нераспоређени добитак текуће године 2.607   379   190  

Губитак ранијих година 25.933   26.294   26.474  

Губитак текуће године                  -                    -                    -  

Губитак изнад висине капитала                  -                    -                    -  

         

Стање на дан 31. децембра 211.383   208.794   208.425  
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15. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 
 
Дугорочне обавезе се односе на: 

 у РСД 000 

 2016  2015  2014 

      

Обавезе које се могу конвертовати у капитал                  -                    -                    -  
Обавезе према матичним и зависним правним 
лицима                  -                    -                    -  
Обавезе према осталим повезаним правним 
лицима                  -                    -                    -  

Обавезе по емитованим хартијама од вредности у 
периоду дужем од године дана                  -                    -                    -  

Дугорочни кредити и зајмови у земљи 35.132   54.382   73.750  

Дугорочни кредити и зајмови у иностранству                  -                    -                    -  

Обавезе по основу финансијског леасинг-а                  -                    -                    -  

Остале дугорочне обавезе                  -                    -                    -  

         

Стање на дан 31. децембра 35.132   54.382   73.750  

 
Преглед дугорочних обавеза Друштва дат је у табели испод: 

Кредитор 

 

Каматна стопа 

 

Износ  у 
ЕУР 

 

2016.  2015. 

Банка Интеза 6.5%  447.122,67  623.261,88 

      

Текућа доспећа      

14.10.2011 год. до 
06.09.2019 год.        

        

 
Доспеће дугорочних кредита је приказано у следећој табели: 
 у РСД 000 
 2016.  2015. 
    

-до једне године до 31.12.2016 . године. 20.075  21.423 

-преостали део дугороч.кредита од 01.01.2017    

до 06.09.2019.год 35.132  54.382 

    

 55.207  75.805 

 
16. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 
 
 у РСД 000 
 2016  2015  2014 

Одложене пореске обавезе -  -  - 

 
17. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 
 
Краткорочне финансијске обавезе се односе на: 
 у РСД 000 
 2016  2015  2014 
      

Краткорочни кредити од матичних и зависних 
правних лица                  -                    -                    -  
Краткороцни кредити од осталих повезаних 
правних лица                  -                    -                    -  

Краткорочни кредити и зајмови у земљи                  -                    -                    -  
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Краткорочни кредити и зајмови у иностранству                  -                    -                    -  
Део дугорочних кредита који доспева до једне 
године 20.075   21.423   21.305  
Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до 
једне године                  -                    -                    -  

Обавезе по краткорочним хартијама од вредност                  -                    -                    -  

Обавезе по основу сталних средстава и 
средстава обустављеног пословања                  -                    -                    -  

Остале краткорочне финансијске обавезе                  -                    -                    -  

         

Стање на дан 31. децембра 20.075   21.423   21.305  

 
18. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 

 
Обавезе из пословања се односе на: 

 у РСД 000 

 2016  2015  2014 

      

Примљени аванси, депозити и кауције                  -                    -                    -  
Добављачи - матична и зависна правна лица у 
земљи                  -                    -                    -  
Добављачи - матична и зависна правна лица у 
иностранству                  -                    -                    -  
Добављачи - остала повезана правна лица у 
земљи                  -                    -                    -  
Добављачи - остала повезана правна лица у 
иностранству                  -                    -                    -  

Добављачи у земљи 12.851   18.582   26.468  

Добављачи у иностранству                  -                    -                    -  

Остале обавезе из пословања                   -                    -                    -  

         

Стање на дан 31. децембра 12.851   18.582   26.468  

 
Добављачи са највећим салдом за 2016. годину. 

 
За потпуније информисање ревизора и других корисника извештаја о ревизији од посебног  је 
значаја да се сагледају добављачи који на дан 31.12.2016. имају највећа потраживања. 

 
Ове податке дајемо у наредној табели. 

                                                                                                                                                 у РСД  

Р.бр. Назив добављача Место  

1. ЈП ''Електроморава'' Крагујевац 7.202.265,99 

2. Aрс Ерудитио ДОО Велика Плана 555.287,85 

3. ''Унипрогрес'' ДОО Рума 279.676,80 

4. ''Савић'' ДОО С.Паланка 404.460,00 

5. ''Инса'' АД Земун 131.385,60 

 УКУПНО  8.573.076,24 

 
Предузеће је извршило усаглашавање стања са добављачима са 99%. 
Старосна структура обавеза износи 45 дана. 
 
Добављачи са највећим салдом за 2015. годину. 
 
За потпуније информисање ревизора и других корисника извештаја о ревизији од посебног  је 
значаја да се сагледају добављачи који на дан 31.12.2015. имају највећа потраживања. 
 
Ове податке дајемо у наредној табели. 

                                                                                                                                                у РСД   
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Р.бр. Назив добављача Место  

1. ЈП ''Електроморава'' Крагујевац 13.228.757,19 

2. Арбаг ДОО Аранђеловац 192.154,68 

3. ''Унипрогрес'' ДОО Рума 615.861,60 

4. ''Услуга'' АД Бачка Топола 342.215,68 

5. ''Инса'' АД Земун 890.371,20 

 УКУПНО  15.269.360,35 

 
Предузеће је извршило усаглашавање стања са добављачима са 99%. 
 
 
Добављачи са највећим салдом за 2014. годину. 
 
За потпуније информисање ревизора и других корисника извештаја о ревизији од посебног  је 
значаја да се сагледају добављачи који на дан 31.12.2014. имају највећа потраживања. 
 
Ове податке дајемо у наредној табели. 

                                                                                                                                                  у РСД   

Р.бр. Назив добављача Место  

1. ЈП ''Електроморава'' Крагујевац 13.513.803,67 

2. Милановић Инжењеринг Крагујевац 2.153.942,97 

3. ''Унипрогрес'' ДОО Рума 673.327,20 

4. ''Услуга'' АД Бачка Топола 488.159,36 

5. ''Инса'' АД Земун 435.852,00 

 УКУПНО  17.265.085,20 

 
Предузеће је извршило усаглашавање стања са добављачима са 99%. 
 
 
 
 
19. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 
 

Остале текуће обавезе се односе на: 

 у РСД 000 

 2016  2015  2014 

      

Обавезе за нето зараде и наканде зарада,осим 
накнада зарада које се рефундирају 5.776   5.230   4.357  
Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на 
терет запосленог 635   574   453  

Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада 
на терет запосленог 1.636   1.442   1.195  

Обавезе за порезе и доприносе на зараде и 
накнаде зарада на терет послодавца 1.433   1.304   1.075  
Обавезе за нето накнаде зарада које се 
рефундирају 285   75   102  

Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада 
на терет запосленог које се рефундирају 69   20   35  

Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада 
на терет послодавца које се рефундирају 71   18   24  
Обавезе по основу камата и трошкова 
финансирања 224   323   419  

Обавезе за дивиденде                  -                    -                    -  

Обавезе за учешће у добитку                  -                    -                    -  

Обавезе према запосленима                  -                    -                    -  
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Обавезе према директору,односно члановима 
органа управљања и надзора                   -                    -                    -  
Обавезе према физичким лицима за накнаде по 
уговорима 419   30   25  

Обавезе за нето приход предузетника који 
аконтацију подиже у току године                  -                    -                    -  

Обавезе за краткорочна резервисања                  -                    -                    -  

Остале обавезе 32   295   
                

273  
Укупно 10.580  9.311  7.958 

 
20. ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ 
 

 у РСД 000 

 2016  2015  2014 

Обавезе за порез на додату вредност 456   -   256  
 
21. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 

 

 у РСД 000 

 2016  2015  2014 

Обавезе за остале порезе, доприносе и друге 
дажбине 441  148  15 
 
22. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 
 
Пословни приходи се односе на: 

 у РСД 000 

 2016  2015 

    

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

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

Приходи од продаје робе осталим повезаним правним 
лицима на домаћем тржишту                  -                    -  

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

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 2.314   2.639  

Приходи од продаје робе на иностраном тржишту                  -                    -  

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

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

Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним 
правним лицима на домаћем тржишту                  -                    -  

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

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 154.182   151.810  
Приходи од продаје производа и услуга на иностраном 
тржишту                  -                    -  
Приходи од активирања или потрошње робе за сопствене 
потребе                  -                    -  

Приходи од активирања или потрошње производа и услуга за 
сопствене потребе                   -                    -  

Повећање вредности залиха недовршених и готових 
производа и недовршених услуга                   -                    -  

Смањење вредности залиха недовршених и готових 
производа и недовршених услуга                   -                    -  



 
         

    „ЈКП ''Милош Митровић'', Велика Плана“ 

 
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
31. децембар 2016., 2015. и 2014. године  

22 

Приходи од премија,субвенција, дотација, регреса, 
компензација и повраћаја пореских дажбина  51.343   45.699  

Приходи по основу условљених донација                   -                    -  

Приходи од закупнина 7.736   8.502  

Приходи од чланарина                   -                    -  

Приходи од тантијема и лиценцних накнада                   -                    -  

Остали пословни приходи  75   108  

      

Укупно 215.650   208.758  

 
 
23. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 

 
Пословни расходи се односе на: 

 у РСД 000 

 2016  2015 

    

Набавка робе                  -                    -  

Набавна вредност продате робе  2.556   2.806  

Набавна вредност некретнина прибављених ради продаје                   -                    -  

Набавка материјала  29.379   24.543  

Трошкови материјала за израду                   -                    -  

Трошкови осталог материјала (режијског)                   -                    -  

Трошкови горива и енергије  24.626   23.835  

Трошкови резервних делова                  -                    -  

Трошкови једнократног отписа алата и инвентара                  -                    -  

Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)  83.281   73.633  

Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на 
терет послодавца  14.907   13.170  

Трошкови накнада по уговору о делу  573   542  

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                  -                    -  

Остали лични расходи и накнаде 9.803   5.376  

Трошкови услуга на изради учинака                   -                    -  

Трошкови транспортних услуга  1.624   7.584  

Трошкови услуга одржавања  7.151   7.519  

Трошкови закупнина  354   348  

Трошкови сајмова  -   -  

Трошкови рекламе и пропаганде  192   133  

Трошкови истраживања                   -                    -  

Трошкови развоја који се не капитализују                  -                    -  

Трошкови осталих услуга                   -                    -  

Трошкови  амортизације  13.413   13.194  

Трошкови резервисања за гарантни рок                   -                    -  

Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава                  -                    -  

Резервисања за задржане кауције и депозите                   -                    -  

Резервисања за трошкове реструктуирања                  -                    -  

Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                  -                    -  

Остала дугорочна резервисања                   -                    -  

Трошкови непроизводних услуга                   -                    -  

Трошкови репрезентације  394   565  

Трошкови премија осигурања 1.259   1.086  
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Трошкови  платног промета  281   244  

Трошкови  чланарина  2.929   524  

Трошкови пореза  3.548   3.226  

Трошкови доприноса                   -                    -  

Остали нематеријални трошкови  11.618   12.677  

      

Укупно 207.888   191.005  

 
 
24. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ  
 

Финансијски приходи се односе на: 

 у РСД 000 

 2016  2015 

    

Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица                   -                    -  

Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица                   -                    -  

Приходи од камата (од трећих лица)       5.785         6.545  

Позитивне курсне разлике                   -                    -  

Приходи по основу ефеката валутне клаузуле                  -                    -  

Прихода од учешћа у добитку зависних привредних друштава 
и заједничких аранжмана                  -                    -  

Остали финансијски приходи                   -                    -  

      

Укупно              5.785               6.545 

 
25. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ  
 

Финансијски расходи се односе на: 
 у РСД 000 

 2016  2015 

    
Финансијски расходи из односа са матичним и зависним 
правним лицима                   -                          -  
Финансијски расходи из односа са осталим повезаним 
правним лицима                   -                          -  

Расходи камата (према трећим лицима)          3.141           4.357 

Негативне курсне разлике (према трећим лицима)                  -                    -  
Расходи по основу ефеката валутне клаузуле (према трећим 
лицима) 

              
1.054  

              
393 

Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и 
заједничких улагања                  -                    -  
Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика,који 
не испуњавају услове да се искажу у оквиру осталог 
свеобухватног добитка                   -                    -  

Остали финансијски расходи                   -                    -  

      

Укупно 
                 

4.195  
                 

4.750 

 
26. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 
 
Остали приходи се односе на: 

 у РСД 000 

 2016  2015 

    

Добици од продаје нем. улагања, некретнина, постројења и 
опреме                   -                    -  
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Добици од продаје биолошких средстава                   -                    -  
Добици од продаје учешћа и дугорочних хартија од 
вредности                   -                    -  

Добици од продаје материјала                   -                    -  

Вишкови                   -                    -  

Наплаћена отписана потраживања                15.742                  4.356  

Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика                   -                    -  

Приходи од смањења обавеза                   -                    -  

Приходи од укидања дугорочних резервисања                  -                    -  

Остали непоменути приходи                3.692                4.858 

Приходи од усклађивања вредности биолошких средстава                   -                    -  

Приходи од усклађивања вредности нематеријалних улагања                   -                    -  
Приходи од усклађивања вредности некретнина, постројења 
и опреме                   -                    -  
Приходи од усклађивања вредности дугорочних 
финансијских пласмана и хартија од вредности 
расположивих за продају                   -                    -  

Приходи од усклађивања вредности залиха                   -                    -  

Приходи од усклађивања вредности потраживања и 
краткорочних финансијских пласмана                   -                    -  

Приходи од усклађивања остале имовине                   -                    -  

      

Укупно 
                 

19.434  
                 

9.214 

 
27. ОСТАЛИ  РАСХОДИ 
 

Остали расходи се односе на: 

 у РСД 000 

 2016  2015 

    

Губици по основу расходовања и продаје нематеријалних 
улагања, некретнина, постројења и опреме                         -                          -  
Губици по основу расходовања и продаје биолошких 
средстава                   -                    -  
Губици по основу продаје учешћа у капиталу и хартија од 
вредности                   -                    -  

Губици од продаје материјала                  -                    -  

Мањкови                   -                    -  
Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика,који 
не испуњавају услове да се искажу у оквиру 
ревалоризационих резерви                   -                    -  

Расходи по основу директних отписа потраживања                   -                    -  

Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе                  -                    -  

Остали непоменути расходи                   3.155                    295  

Обезвређење биолошких средстава                   -                    -  

Обезвређење нематеријалних улагања                   -                    -  

Обезвређење некретнина, постројења и опреме                   -                    -  

Обезвређење дугорочних финансијских пласмана и других 
хартија од вредности расположивих за продају                   -                    -  

Обезвређење залиха материјала и робе                  -                    -  
Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских 
пласмана                   -                    -  

Обезвређење остале имовине                   -                    -  

      

Укупно               3.155                295 
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28.   ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 

 
         У РСД 000 

 2016.  2015. 
    

Текући порез на добит 581 158 
 
29.  ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА 

         У РСД 000 

 2016.  2015. 
    

Одложени порески приход периода 62 169 
 
 
30. ТЕКУЋИ ПОРЕЗ НА ДОБИТ 
 

Усклађивање бруто добитка приказаног у текућем билансу успеха са пореским добитком из 
пореског биланса приказано је у следећој табели: 

  У РСД 000 

  2016.  2015. 

       

Добитак / (губитак) пре опорезивања у билансу успеха 3.126  368 

Корекције текућег пореза из ранијих година    
Одложени порески расходи (приходи) који су признати по 
основу привремених разлика    
Износ одложеног пореског расхода (прихода) који се односи 
на промене пореских стопа или увођење нових пореза    

Одложени поре    
Корекције за трошкове који се не признају за сврхе 
опорезивања    

Трошкови који нису документовани -  - 
Камате због неблаговремено плаћених пореза, доприноса и 
других дажбина -  - 
Трошкови који нису настали у сврху обављања пословне 
делатности -  - 

Корекције амортизације    

Амортизација призната у књиговодствене сврхе 13.412  13.194 

Амортизација призната у пореске сврхе 12.665  12.506 
Исправка вредности појединачних потраживања ако од рока 
за њихову наплату није прошло најмање 60 дана, као и отпис 
вредности појединачних потраживања која претходно нису 
била укључена у приходе, нису отписана као ненаплатива и 
за која није пружен доказ о неуспелој наплати -  - 
Порези, доприноси, таксе и друге јавне дажбине које не 
зависе од резултата пословања и нису плаћене у пореском 
периоду, а по основу којих је  у пословним књигама обвезника 
исказан расход -  - 

Порески добитак / (губитак) -  - 

Износ губитка из пореског биланса из претходних година, до 
висине опорезиве добити -  - 

    

Пореска основица  3.873  1.056 

Текућа пореска стопа 15%  15% 

Текући порез на добит -  - 

Пореска ослобођења по Пореском кредиту    

Текући порез на добит 581  158 

 
 
 



HAnOMEHE y3 @HHAHCIIJCKE l,l3BElllTAJE
31. AeqeM6ap 2015.,2015. ra 2014. roArHe

OAnoxexr nope3 Ha Ao6xr

Ognoxexa nopecxa cpoAcrBa / o6aBe3e
Crarce xa noqerxy roArHe
flpuBpeMeHa pa3nara r43Mehy
KtbIroBoAcTBeHe EpeAHocTl4 cpeacTaBa fi
bxxoBe nopecxe BpeAHocrx
Crare xa kpaiy roAnHe

,,JKn "Mrnou MrarpoBr{h", BenxKa JInaHa"

EunaHc ycnexa
2016. 2015.

y Pca 000
EunaHc cmaH,a

2016. 2015.

2.834 2.665

169 2.896 2.834

nplMebeHh 3a

v PcI
31. AeqeM6ap

2015.

121 .6265

62

31. IOGTOJETTA EKoHOMCKA CITAqhJA I,l tbEH yTllqAJ HA APytttTBO

flocnoea*e ,QpyurBa je noA yrraqajeru $unancujc(e Kpu3e I noropuaH]tx npxBpeAHxx ycnoBa. y 2016.
roAl4Hl4 ce o,reKyje AoAarHo noroplrabe ycnoBa y np[BpeAu. 360r caAauH,e Kpr3e Ha rno6anHoM
TpxxlrTy 14 beHor yrxqaja Ha cpncKo Tpxt uJre, 3a oqeKxBarx je Aa he ApyrlrBo nocfloBaT!4 y orexaH!|M
I Her3BecH]rM npxEpeAHyM oxonHocTuMa. yrl,|qaj xpl43e Ha nocnoBalbe ApyorBa rpeHyrHo Hl4je Moryhe
y nornyHocn4 npeABlaAerfi, re je crora npxcyraH eneMeHT onujre He!.r3BecHocrr4.

noreHqljanHe nocneA[qe OxHaHcljcxe Kpx3e Ha nocnoBabe ApyurBa, Mory Aa ce orneAajy y
ore)€Hxrt/t MoryhHocTtaMa ApyuJTBa Aa o6e36eA[ AoAarHe !{3Bope cpeAcraBa, noce6no noae xpe4nrxe
nxHrje. OTexaH np[cTyn (peAlrrHuM nxHujaMa 61 6rna u 4yropovHa nocneA[qa, Koja npeMa M!|u]rbeH,y
pyxoBoAcTBa ApyuTBa, He Moxe uMaTx npecyAaH yrl4qaj Ha nocnoBatbe ApyuJTBa.

norop,Jabe nocnoBHe c[ryaqllje y 3eMrbt4 he BepoBarHo y],u!,arr1 Ha nonoxaj o,qpeheHlx rpaHa
AenarHocrx, (ao u Ha cnoco6Hocr Hexlx KnujeHara Aa cepBxcupajy cBoje o6aBe3e, Lxro Moxe frxqarll
Ha [cnpaBKe BpeAHocrx fi pe3epBlca]ba no ocHoBy norexqrjanxrx ry6rraxa flpyLuraa y 2016. roAla u,
xao x Ha Apyra noApy'lja y (ojxMa ce og pyxoao4crea lpyurBa oqeKyje Aa Aaje npoqeHe, re ce crBapH!4
!43HOCU nO TOM OCHOBy MOry pa3nXKOBar[ OA npoqel+eHl4x.

3. AEBl,t3Hl,t KyPCEBaI

AeBx3Hr KypceBr, yrBpheHx Ha MeDy6aH(apcxoM cacraHxy AeBr3Hor rpxxLxra,
npepaqyH nosrqrja 6unanca cratsa 3a nojeA[He rnaBHe Banyre cy;

3'l. AeqeM6ap
2016.

EYP 123.4723
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