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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

Оснивачу и Надзорном одбору ЈКП “СТАН”, Нови Сад 

 

Мишљење  

Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја Јавног комуналног предузећа за 

одржавање стамбених и пословних простора “СТАН”, Нови Сад (у наставку ЈКП “СТАН”, Нови Сад 

или Предузеће), који обухватају биланс стања на дан 31. децембра 2020. године и биланс успеха, 

извештај о осталом резултату, извештај о променама на капиталу и извештај о токовима готовине за 

годину која се завршава на тај дан, и напомене уз финансијске извештаје које укључују сумарни 

преглед значајних рачуноводствених политика. 

По нашем мишљењу, приложени финансијски извештаји дају истинит и објективан приказ, по свим 

материјално значајним аспектима финансијске позиције Предузећа на дан 31. децембар 2020. године и 

њене финансијске успешности и токова готовине за годину која се завршава на тај дан у складу са 

рачуноводственим прописима Републике Србије. 

Основа за мишљење  

Ревизију смо извршили у складу са Међународним стандардима ревизије (МСР) важећим у Републици 

Србији. Наше одговорности у складу са тим стандардима су детаљније описане у одељку извештаја 

који је насловљен Одговорности ревизора за ревизију финансијских извештаја. Ми смо независни у 

односу на Предузеће у складу са Етичким кодексом за професионалне рачуновође Одбора за 

међународне етичке стандарде за рачуновође (IESBA Кодекс) и етичким захтевима који су релевантни 

за нашу ревизију финансијских извештаја у Републици Србији, и испунили смо наше друге етичке 

одговорности у складу са овим захтевима и IESBA Кодексом. Сматрамо да су ревизијски докази које 

смо прибавили довољни и адекватни да нам пруже основу за наше мишљење са резервом. 

Скретање пажње  

Скрећемо пажњу на напомену 6. у финансијским извештајима у којој је обелодањено да Предузеће није 

регистровано као носилац права коришћења у државном регистру непокретности за некретнине у 

Новом Саду (2 стана и 11 локала у Новом Саду, ул. Момчила Тапавице), које су у билансу стања на дан 

31. децембра 2020. године исказане у износу садашње вредности од РСД 17.344 хиљада. 

Скрећемо пажњу на напомену 6. и напомену 14. у финансијским извештајима у којима је обелодањено 

да је Предузеће изгубило право коришћења на пословном простору у Новом Саду (Пушкинова 40), 

који је преузео Град Нови Сад-Градска управа за имовину и имовинско-правне послове. Услед 

наведеног, на основу одлуке Надзорног одбора, извршено је искњижавање пословног простора у 

износу набавне вредности од РСД 37.765 хиљада и припадајућег земљишта од РСД 1.590 хиљада, као и 

осталог основног капитала формираног по основу овог простора у износу од РСД 39.355 хиљада. 

Скрећемо пажњу на напомену 14. у финансијским извештајима у којој је обелодањено да основни-

државни капитал исказан у билансу стања на дан 31. децембар 2020. године у износу од РСД 93.443 

хиљада, садржи и државни капитал од РСД 10.763 хиљада, који је код АПР-а регистрован као уписани 

капитал. Овај капитал није регистрован као унет капитал. 

Не изражавамо модификовано мишљење у вези са овим питањима. 

 

 

КАПИТАЛ РЕВИЗИЈА ДОО, Нови Сад 
Војводе Мишића 1, 21000 Нови Сад 

Матични број: 20096179     ПИБ: СР 104117601 

Тел/фаx: 021/4754-292; 021/4754-293 

www.капиталревизија.цом 

 капиталревизија@гмаил.цом 
Текући рачун: 205-182642-18 

                         205-182643-15 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 

Оснивачу и Надзорном одбору ЈКП “СТАН”, Нови Сад 

 

Одговорност руководства и лица овлашћених за управљање за финансијске извештаје 

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

рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији, заснованим на Закону о рачуноводству и за 

оне интерне контроле за које одреди да су потребне за припрему финансијских извештаја који не садрже 

материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке. 

При састављању финансијских извештаја, руководство је одговорно за процену способности Предузећа 

да настави са пословањем у складу са начелом сталности, обелодањујући, по потреби, питања која се 

односе на сталност пословања и примену начела сталности пословања као рачуноводствене основе, осим 

ако руководство намерава да ликвидира Предузеће, или да обустави пословање, или нема другу реалну 

могућност осим да то уради. 

Лица овлашћена за управљање су одговорна за надгледање процеса финансијског извештавања 

Предузећа. 

Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја 

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

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

ревизоровог извештаја који садржи мишљење. Уверавање у разумној мери означава висок ниво 

уверавања, али не представља гаранцију да ће ревизија спроведена у складу са Међународним 

стандардима ревизије увек открити материјално погрешне исказе ако такви искази постоје. Погрешни 

искази могу да настану услед криминалне радње или грешке и сматрају се материјално значајним ако је 

разумно очекивати да ће они, појединачно или збирно, утицати на економске одлуке корисника донете на 

основу ових финансијских извештаја. 

Као део ревизије у складу са Међународним стандардима ревизије (ИСА), ми примењујемо 

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

 Вршимо идентификацију и процену ризика од материјално значајних погрешних исказа у 

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

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

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

идентификовани материјално значајни погрешни искази који су резултат криминалне радње је 

већи него за погрешне исказе настале услед грешке, зато што криминална радња може да укључи 

удруживање, фалсификовање, намерне пропусте, лажно представљање или заобилажење интерне 

контроле. 

 Стичемо разумевање о интерним контролама које су релевантне за ревизију ради осмишљавања 

ревизијских поступака који су прикладни у датим околностима, али не у циљу изражавања 

мишљења о ефикасности система интерних контрола Предузећа. 

 Вршимо процену примењених рачуноводствених политика и у којој мери су разумне 

рачуноводствене процене и повезана обелодањивања које је извршило руководство. 

 Доносимо закључак о прикладности примене начела сталности као рачуноводствене основе од 

стране руководства и, на основу прикупљених ревизијских доказа, да ли постоји материјална 

неизвесност у вези са догађајима или условима који могу да изазову значајну сумњу у погледу 

способности Предузећа да настави са пословањем у складу са начелом сталности. Ако 

закључимо да постоји материјална неизвесност, дужни смо да у свом извештају скренемо пажњу 

на повезана обелодањивања у финансијским извештајима или, ако таква обелодањивања нису 

адекватна, да модификујемо своје мишљење. Наши закључци се заснивају на ревизијским 

доказима прикупљеним до датума извештаја ревизора. Међутим, будући догађаји или услови 

могу за последицу да имају да Предузеће престане да послује у складу са начелом сталности. 

 Вршимо процену укупне презентације, структуре и садржаја финансијских извештаја, 

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

трансакције и догађаји на такав начин да се постигне фер презентација. 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 

Оснивачу и Надзорном одбору ЈКП “СТАН”, Нови Сад 

 

Саопштавамо лицима овлашћеним за управљање, између осталог, планирани обим и време ревизије и 

значајне ревизијске налазе, укључујући све значајне недостатке интерне контроле које смо 

идентификовали током ревизије. 

Партнер на ангажовању на ревизији на основу ког је састављен овај извештај независног ревизора је 

Љиљана Хоџић. 

 

 

 

Нови Сад, 15. април 2021. године                      “КАПИТАЛ РЕВИЗИЈА” ДОО, Нови Сад 

Љиљана Хоџић 

Овлашћени ревизор 
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orx3)

0071 214610 191216

83 E. BAHS}I..IAHCHA AXTMBA 0072 259756i3 2565/2

148

52857

1330

1025

474

24



n03nlt,llA aon

Kpaj6e crabe 20 no,rerNo cra6€ 01.01.20_-

1 2 3 5 6 7

nachaA

A. KAnllTAI (0402 + 0411- O4l2 +
(N13 + 0414 + 0415 - t}?116 + 0417 +
(}420-0421) >0 = (0071-(N24-
tx41 - 0442)

0.401

t0
I. mHOBHx (AnuIArl (0403 + 0404 +
0,to5 + 0106 + 0.t07 + 0408 + 04(E +
0410)

0-102
93443 132198 50118

300 0a!3

30t 2. YAen,, ApyurraBa c orDaHrqeHoM
040-1

3, Yno3u 0405

303 0406

s, ApyurrceH, xanuran 0401

t05 0408

306 0409

309 8. Ocrarq ocHo€nu {anrran 0-110 39355 3935s

31 0411Il yll.4CAHr.1 A HEynl',tASEHr4 $Ur4TA,rl

047 u 23? I1I. OTKYN'bEHE CONCTBEHE A(UI4]E 0412

32 IV, PE3EPBE 0413

330

V, PEBAJIOPII3AUI,IOHE PE3EPBE NO

OCHOBY PEBAJ)OPl43AUl.llE

HEMATEPI4.IA.fl HE ttl4OBl,lHE,

HEKPETHI,IHA, NOCPO]EIb,q X ONPEI'4E

ut4

33 ocuM 330

vr. H EPEAInOEAHX AO6XIlrl nO
ocHo8y xaPTl,l.lA oa BPEAHOCTT4 14

TP}TYX KOMNOHEHTI4 OCTAIOT
CBEOSyXBATHOT PByJTTATA (norpaxHa

caraa DaqyHa rpvne 33 ocrM 330)

0415

041633 o(!M 330

!.u. H EPEA,ILI3OEAHU ryEUUIl nO
ocHoBv xAPTxlA oa BftaHoclli 14

AP}TYX (OMNOHEHTI,I OCTAIOT
CBEOEyXBATHOT PE3vrlTAf A (ayroBHa

caraa pa'ryHa rptre 33 ocrM 330)

25048834
\4IL HEPACT1OPE6EHH IOSyrAr( (0418 +
0419)

ut7
15

104609 1046090418 82099340 1. HepacnopeieH, Ao6urak paiqjvr roauHa

1458792. Hepacnop€ieHh Ao6uEx reryhe roauHe 0419 39578

0420X, }4,]EUJNE 6E] NPABA (OBTPONE

793509426749 59371535 x_ ryBuTA( (0422 + 0423) 0421

7935095937r61. M{rax paHrj"x roAhH, li"122
16 126749

351 2. ry6lfla'( req/he roArHe 0421

0257983 286645
6. AyroPoqHA PE3EPBIICAI6A lt
oEABE3E (0425 + 0432)

Q424

302

t4 93443 91,143 10763

304

30140411t677

199795341

350



no3!1u1,4_rA acn

(pajhe cra|6e _ 20 no€rHo crarhe 01.01.20_.

5 6 71 2 3

0
40

r. ayroPo'.iHA PE3EP8I.4CA|5A (0426 +

0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)
4125

17 40483 35395

400
1. Peep6uaba 3a rpooKoBe y rapaHrroM

Q426 4309

401
2. PeepBxcaba ia rpourxo€e o6Basrha$a
nPrpoa*x 6orar6a3a

0427

403
L Pe3epBll(at6a 3. rpourxoB€

0428

404
4. PeepBuca$a 3a Ba(HaIe , Aplre
6eH€Ouquje 3ano.reH,ix

0429
10340 31086

405
5. PeepBrcaba 3a rpourxo8€ cyAcKux

0430

402 u 409 6. Ocrana AlropoqHa peepBrc?$a 0431

41 2t15AA 25125C 0

II. AyTOPOLIHE OEABE3E (0433 + 0434 +
0435 + 0435 + 0437 + (1436 + 0439 +
0{4o)

0432

{10 1. O6aBee rcje ce l4ory x BepTosaru y
0433

.lt 1
2. O6as€l€ npexa $rrqHnM , iaBncHyM

0434

412
3. o6aBee np€Ma ocranxM noBe3aHxM

0435

4t3
4. O6aBe3e no eMrro6aNuM xaprijaMa oa
6PeAHo.rv y nepsoay ay*eM or roa Hy 0436

414 5. AyropoqH| (pearrv u 3.jM$, y rees u37 18 217500 251250

415
6. AyropoqHu kpeAlrrv , -jMo.u y 0438

416
7. o633e3e no ocBo8y OftaHcurcxor 0(39

8. Ocrane ryropoqH€ o6asBe 0440

498 a. oMoxEHE noPEcKE O6AAE3E u4!

42 ao 49 (osB 498) u42 168256 115061 599601

t. XPATXOPOqHE O6ABE3€ (O/t43 +
(x50 + (x51 + 0459 + 0460 + (X51 +
0,t52)

34773 20216542 4443 l9 60568

.120 1. Kparxopo'rH, xpejrr, oA MarxqHyx r4

3asrcHxr npaBHxx nsq?

421
2. KparxopoqHu xpeAsrv oa ocransr
noBeaHhv npaBBc! n qa

u45

2W23 22204422 3. KpaftopoqHh xpe&il v ,lMoBv y
0446

15568

421
4. KpaftopoqH,l kpeArry ,3aiMoBx y

0447

143

419

I. KPATXOPOqHE OI,IHAHCI4JCrc OE,ABE3E

(1A44 + cA45 + 0445 + 0447 + O44A +

0449)



n03uLlrlra AOn

9sl2at4 r r"Al2aL4J

(pajs€ craE€ _ 20_. noceno crabe 01.01.20_.

I 2 3 4 5 6 7

427
5. O6aBe3€ no ocHoBy cranhm cpelcra66 l1

@acra.a oSycraBrberor no(Jx,3al6a 03J8

u496. Ocrarc earxopoqHe OrxaHcrjcrc
15000 18750 r79955

430 IL nPyWbEHr4 A8AhCr.4, AEnO3rlTl4 t1

KAvUtllE
0450

20 1378 2028 2514

rrr. o6Aa€3E y3 noc,|o8anA (0452 +
0453 + 045-1 + 0455 + 0455 + 0457 +
04s8)

0451 2l 44122 137?5r

431
1. Ao6aBrLaqs - MarMqm y 3a6noia npaBia

0452

432
2. Ao6aB,aaq! - MaryqHa u raBucra npa8sa

0453

433
3. Ao6EBrh3q, - ocrana nGe3aHa npa8Ha

0454

434 0455
4. Ao6asrEac! 'ocrana no.eaHa npaBha

435 s. Ik6a8rbac, y i€Mrhu 0456 347t7 18.468 126455

415 6. Ao6aBrhaqh y x8ocrFHcrBy 0451 731

439 7. Ocrane o6aBee H3 nocnosaBa 0458
9505 9505 !0055

44,45u46 IV, CICTA.IIE KPAT(OMqHE O6ABE3E 0459 22 24A342

V, O6AB8E NO OCHOBY NOPEIA HA

AOAAfY BPEAHOCT
0.{60

7150 6005 5250

48
\.I. O6ABE3E 3A OCTAIE NOPE3E,

AONPI1HOCE 14 AP}TE NAX6I4HE
0461

2t402 23073 4025

!.II. NAChBHA BPEMEHCKA
0462

24 9263

a. TEI.iTAX ll3HAa BLCl4HE
rlanllll rl^ (0412 + (x1,6 + 0421-
0420 - (N17 - 0415 - 0414 - 0413 -
lN11-0402) >0=((X41 +0424+
Orl42-0071)eO

0463 16 211629 210430 438987

I. yKynHA nacxaA (o{24 + 0442 +
(N41 + O4O1- 0453) > O

0464
214610 r60616

89 E. BAHEltN HCHA NACEBA 0.465 1l 256512 259756

v 3a

=t

424,415,426 u 419

27973

)4273 17209

23

\9t276

M.n.



I116100236944LluOpa aenarHocB 4329l4arreHu 6pol 0811449

JAVNO XOHUNAINO PREDUZE.E ZA OORzAVAN.]E SIAMBENIH I POSLOVNIH PROSIORA STATI NOVI SAO

Cea,ure HoBe CaA, nacra r a22

llonyruaaa npaBHo aulle - npeAy3erHuK

5I/IIAHC YCNEXA
3a nepuoA oA 01.01.2020. go 31.12.2020. roahHe

- y xhrbaAaMa Ar4Hapa -

n03l,lt]lrla aon

1 2 5 5

nPltxoaln x3 PEqoBHor nocrloBArb

60 ro 65, (!x 52 , 63
A, nocnoBHx nPxxoAll

(1002 + 1OO9 + 1016 + 1017)
1001 469367 377761

60
I nPlXOAl,l OA nPOAAJE POEE

(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1(,08)

1002 0 t

500
1. nprxoau oa npoaaje po6e MarrrHrir la3aBhcBxM

npaBH# nuqrra Ha aouaneM Axuurry
1001

601
2. npvxoan qa npoaaje po6e Marr'.rHuM ,3aBkcNBs
npa6Hha rvux a Ha uHocrPadoH rpBurry

1004

602 l. npcroac oa nporaje po6€

flpaBHrM nsqHMa Ha aoxan€s rp*Urry
r005

4. np,roAu 04 npoAaje po6e (ranuM noBe33rr4H
npaBHra ruqrMa Ha uHocrpaHoM rpxuurry

1006

604 5, npvxoau oa npoaale po6e Ba aoraheu rpxuury 1007

605
5. npxxqa, oa nFDAaje po6€ Ha #ocrpaHoa

1008

6t tl. nft4XOAX OI nPOAAJE nPOLBEOAA l' yCIlfA
(1010 + r01r + t0l2 + 1013 + 1014 + 1015)

1009 .r58138 376148

610
1. npHxoar oa npo&je npou3Boti ri ycnyra
MarucHuM u 3;rsrcHrM npaBHuM nnruMa Ha aoMaies t0l0

611

2. npuxoAu oa npoAaje npou3soAa ,l yc'ryra
MaruqHuH ,33BXCarfi npaEHuM nrquMa Ha

hhocrparcn rpxsury
l01l

5r2 3. nprxoA, oa npaaje npola38oaat{ \rcrryra ocranBr
no8€3aHnk npaBHuM nrquMa Ha AoMal€ rpxury 1012

613
4. npxrol, oa npoAaje nporcBqAa r !€ryra ocran,
nos8aHuM npasHxM nyquMa Ha uHocrpaHoM 1013

614
5. nprxoAr oA npoaaje npoh*oAa r ycnyra Ha

1014
21 456138 376748

615
6. nplrrqau oA npoaaje rorosHx npoBaoaa , yc,rrra
!€ nkocrpa& rDxsurrY

1015

64
II. nPUXOAI4 OA nPEMIIJA, Cy58EHUt4lA,

aoTAlllua, IoHAtlt4 tA x c^.
l0l6

10495

65 IV- APytll nOC-],]OBHU nPIXOIU 1017
2,4 /'34 1011

rpyna pacya., paqyB

3

603



rpyna pacyHa, paqyH AOn

1 2 3 5 6

PACXOAM t{3 PEAOABOT OOCJ]OAAIbA

50 ao 55, 62 i 63

E. nocnoaxH PAcxoal4

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

1018

4t1to2

50 I. HA6ASHA BPEAHOCT NPOAATE PoEE 1019

62 II. nPi,4XOAl,1OA AKT1,1Bt,lPArb,C !41r.1HAlG t4 POSE 1020

630

nl. noBEFArsE BPEAHOCn4 3AII.1XA
HEIOBPLIJEHIIX tl TOTOBT4X nPOX3BO,tl t4

HEAOSPIIJEHI,lX YCJryTA

1021 6lc

631

ry. cHAt6En E BP€AHOCTI,I 3AII.4XA
HEAOEPUJEHI4X y TOTOAIX npO'438OAA t4

H EAOEPLIJEHI4X YC']YTA

to22 1255

51 oc 513 V. TPOtxKOB14 l4ATEPl4lAnA 1023 l0 62034 52671

5r3 VI, TPOL]]KO8I4 tOPI,lBA 14 ET]EPTI1IE 1024 It 7584

52
!1II. TPOLI]KOBI,4 3APAAA, HAKHA,AA 3APMA I,I

ocTArlu nx'rHr.{ PAcloar,r
1025 3) 206422 t02118

5l \aru. rPou.lxoBy nPoI38oaHl4x ycJryTA 1026 ll 94553 5.1190

8151IX. TPOIUKOBI/ AMOfi t43AUt4lE 5i6

541Ao 549 x. TPOUXOEX AvTOPOLTHTX pAEpBUClib,A 1028
1,1 tt472 37589

55 l5 30614XI, HEMAIEPI4JA'IH14 TPOL]J(OB'1

c52265

14775r. nocnoaHy ryErT^x (108, 1001) > 0

66 a. oT4HAHCl.lJCKl,l nPXXOAU (1033 + 1O3a +
r039)

1032
2223 3028

6, o.un 662,663 n 6@ 0 tl

I. OI,THAHCruCI(,I flPyXOAr,l OA nOBE3AHtry nllqA
H OCTArlll OflHAllCIl]C(I4 nPuxOAX (1034 + 1035
+ 1035 + 1037)

1033

660 1034
l. Or8aHcujc(v nprxqah oA Ma qHrx u 3ashcHux

66r
2, OrBaHcrjoo npi.xoa, oa ocrarxx nosejaHlx

1015

565
3. npsroas oa lieurha y ao5rrKy npulpweHrx
npasnrx rMqa u 3ajeaHr.rxsx noarrGara

1035

4. Ocranu OuHaHcyjc(u np"xoay 1037

2223 1028662 IL nPuxOAl.l OA KAI4ATA (OA IPEhI/X nfiUA) 1038

663 e 664
Iu. uo3!n[8HE l(vrcHE PA3II4KE t4 I]O3r{Tl.18Ht1

EOEXTI,! EAJIYTHE KJIAY'NE (NPEMA TPE6I,IM

nHqxMA)
1039

1235356 1040
9184

6. OUHAHCruCXII PACXOAI! (1041 + 1046 +
1047)

055,..ua 562,563 u 564

I. OllltAHC9UCXtl PAO(OA,1 tt3 OAHOCT Ct
no8E3AHlltvl nPABHt fi Il4Ul,iMA I OCTAJ ,I

OllHAHCl4lCXll PAO(OAI.I (1(X2 + 1043 + 1044 +
1045)

1041 I

560
1. OrHaHo,ij.xl4 pac{oAk 

".3 
o4ho@ ca MarhqHrM ,

3asro M npaBHr nrqrt4a
1042

n03rr.lx.ta

192516

7603

540 8139

25643

B. nocnoBlll'l AOEI,IT K (1OOl - 101E) z 0

669

37

lro:z

P
LorL
lro:'



rpyna pa{yna, pacyH n03nutiJ^ aon

1 2 3 5 6

56r 2. O HaH(x.,cxn pacxoAn rc oAho(a ca ocranxM
no8e3anrM npaBHrM nrqrka 1043

565
3. Paorcau oa yceuha y Mnrry np{AryxeH!!
npasuux nuqa l,l 3aj€lHrqxux mAtmara

566 q 569 4. Ocrarr ouarcrjcxx Dacro!, 1045

562 n. PASOAI KAMATA (nP€MA TPEhl,,lM,ltltlrMA) 1M6
9184 12356

563 ! 564
III, HETATXSHE KYrcHE PA3'II,IKE I,l HETAIIBIII,I
EOEKTI4 BAnyrHE XIArSy/lE (npEMA rpE6l.lllt
nuutlMA)

E. AOSI/iTAX l{:! OItHAHCt{p tb^ (t032 -
1(XO) 1048

x. ry5[TAK t13 OUHAHCI/IPAIbA (1040 -
1032) 1049

6961 9310

683 q 685
3. nPrxoax oA vcKnaDl1a^rba BpEAHocrn
ocTAIE {MOA{HE |(OJA CE l.rCKA3ylE nO
@EP APEAtlOCTl,l KPo3 En l^tlc yCnEXA

1050 l8 6042 8886

583 u 585 1051

11. P CXOAX OA yCKrlAbltBAiSA APEIHOCTIT
OCTATIE l,tl,loBl,lHE rOrA CE ltCX :lyJE nO
OEP APEAtlOCTl,t l{PO3 S}trl^llc yCnEXA 39 7r69 8875

67 q 68, ocrM 583 u 685 J. OCTM}i nPt,lxoAl.l 1052 40 208990

57 r 58, ocxM 583 u 585 r(. ocrMlt P^cxoax 1053 4l 11528 19281

,r. aoExTAK ln3 PEAOaHOT nOCJloAAtbA nPE
onoPE3{aAba (to3o - 1031 + 1o4a - 1049 +
1O5O-1051+1052-1053)

1054 48658 165615

,b. ryErT K 113 PEIOaHOT nOC,nOBAthA nPE
OnOPE3liaAlba (1031 - 1030 + 1049 ' lo4a +
1051- 1050 + 1053 - 1052)

r055

69-59

M. HETO AOE}ITAK NOC,|OAAI6  l(O.'E CE

O6YCTAB.,bA, EOEI(TI,| NPOMEHE
PAqyHOBOACTBEHE nOnllThKE l,t rlCnPABNA
TPEUIAKA Uf PAHII,TX NEPTOAA

1056

1057
12 1950 5283

B. HETO rv6fiAK nOCJTOBAIb KOJE CE

o6vcTAarba, PAcxoax nPoMEHE
PA9yHOAOACTAEHE nOr[Tl/lXE ]t llcnPAB|(^
rP€utAKA n3 PAHl.lJXX nEPXOIU

t5. aoSttT x nPE onoPBra^rt (1054-
to55+1055-1057) 1058

461-tA 160332

1059
o. rv6rT K nP€ onoPElrtBlt5^ (1055 - 1054
+ 1057 - 1055)

n. noPE3 HA AOEIiTA|(

25 895.1 2343012t L noPECKU PACXOA nEft4OA r060

aeo 722 II. OMOXEHI NOPECKI,I PACXOAII NEPI4OAA 1061

1814 8577aeo 722 Ilt. oajtoxEHx noPEc([ nPl4xoat4 nEP]1oaa 1062
26

723
P. }lCn,lAiEHA ,ll,lqHA nPllMAtbA
noorcaABqa

1063

)

16019

59-69



rpyna paqyl€, pa,.yH n0311uHrA

o6pa3aq nponscaH tlpaBur8rxoB o crapxuH, ,6opxv o6pa3aqa

AOn

ra nprBpelea ,qpyurrBa, 3aApyre u npe,qlBerNuke ("c-rrx6eB, r,lacHxx PC" 6p. 9sl20r4 ttt t44l2At4)

1 2 3 5 6

c. SETO AOSI{TAX

(1054 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062- 1053)
1064

15 39578 145879

(1059 - 1058 + 1060 + 1061- 1052 + 1063)

I. HETO ryEITAX
1065

L HETO IO5}{TAK KO]u nPInAAA MArblrHCl(]1|4
1066

IL HETO AO6!,ITAX KOIU nPInAA EEFqHCXO$
BNrcHIKY

1057

III. HETO TY6!,!TAK KO]U NP'INAAA MAI6I4hCK,4M
1068

IV. HEIO ryE TAK KO]q NPTNMA BEhIIHCKOIq

BNACHI,,KY
1069

v. 3APMA nO AKUlol,1

1. OcHoBNa 3apaaa no akqxjr 1070

10712. vuatb€Na (pa3Boa,6€Ha) 3ap.& no akqrj,

AaHa 20_ro4sHe M,n.



llll5 1002369/14Iil Opa AenarxocM 4329r,larrehu 6pol 04114454
SANOVI DRAPROSTO STPOSLOVN IHST NlhAMBEODRZIZA ANJMUl{o oNALN PREDUZECEo

CeartJ]re Hoslr Caa, ,tarra fana 22

llonyruaea npaBHo nilue - npeAy3erH,lK

I43BEIUTAJ O OCTA/]OM PE3YflTAry
3a nepuoA oA 01.01.2020. Ao 31.12.2020' roAhHe

- y xr4rbaAaMa AhHapa -

rpyna pacyHa, PacYx no3xqlrJA aon

1 3 5 6

A, IIETO PE3Y,|TAT X3 NOc,loBATbA

I. HETO AOStrrA( (AOn 1054) 2001 39578 195879

It. HEIO ry5r1rAK (AOn 1055) 2002

a) crdsx€ xoje xehe 6,r, peuacx.b,*oBafle v
Slrnahcy ycnexa y Syaynri neprcArMa

330

1. npoefl€ peBaropBaquj€ xeMarepujanHe

uMoBuae, kexpenrHa, nocrpojeEa , onpeEe

a) no3ehal6e p€BanopnaqxoHxx p€iepsu 2003

6) crlal6et!€ peBaropvsduuoHrx peepBu 2044

33t

2. AKryapo(v Ao6qqx Hr, ry6vu! no ocllosy MaBoEa

AeOrHrcaBrx npnMa$a

a) ao6rLrk 2005

6) ry6hq! 2006

332

3. lp6xqUns ry6nqx no ocHosy ynaraba y
ajr:|c}rrqke yacrpta€Fre (afl urana

2AO7

6) rr6rq! 2008

ll3

a, Ao6qqu uu r!6uqk no o.|roBy yAera y ocranoM

cEeo6w6afr or Ao5vrrynn ry5rrry npuAprxe|ux

2009

6) ry6rLrq 2010

6) crasKe xoje HaxHaano Mory 6xrr
p€xracxo,rmafle y 6'rnalicy ycnexa y
6vAyhrx n€Dro,qria

134

1 Ep6xux unq Muu! no ocHoBy np€paqyHa

O,HaHd.jcxrx u3B€urraja xBocrpaHor rc(,oE Ha

a) ao6nu, 2011

6) Mvqu 20t2

2

E. OCTAnn CBEOSyXBATHH AOEI.fIAX ll,llt
ryEllTAK



rpyna paqyna, pacyH n(,3hqlllA AOn

55431

2, Lljin\u ,^u q6qqu oanHcrpyMeBara surnrre
Hero Y ara6a y lHocrpaHo nocroME€

2013

20146) ry6nq'i

3. Ao6uu, un, ry6ruH no ocrloEy ,H.rpyMeHara

3aum{re plt3t(a (xeu,Hr") Hos'raHo o{a

2015a) Ao6uqi

2016

336

6) .!6uql4

4. Ao6qv ,rr ry6rw no o.H$y xaprrja oa
EpesHocru pa.nonox"6rx ra nPoaajy

a) ao6rr.r1,l 20r7

20r8

ll7

6) ry6!q!

2019

I. oclArlrl 6PvTo cBEOEvXBA'Illl,l 406l,lT4,( (2003

+ 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 +
2017) - (2m4 + 2Cr06 + 2008 + 2010 + 2012 +
2014+2016+2018)>0

2024

IL OCTAjI,T SPyTO CBEOSyXB.qTHI ry5UTAK (2004

+ 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2015 +
2018) - (2003 + 200s + 2007 + 2009 + 2011 +
2013+2015+2017)>0

UI. NOPE3 HA OCIA-r]I,1 CBEOEYXBATHI,I AO5I,1TA(
hn!1 DStlTA( nEPUOAA

2021

IV. HErO OCrAJll4 CBEOSyXBqTHU AOS|4TAK (2019
- 2020 - 2021):0

2022

v, HETO OCr /[1 CBEOSyX&qTHI ry5![AK (2020 -
2019+202r)>0 2023

a. vKynAH ltETo cBEoSyxBATtil{ PE3yITAT
NEP'O'IA

L vKynAH HErO CBEOEyXBATHI.4 AO6!1TAK (2001

2002 + 2022 2023) > 0
2024

39578 1.r5879

II. yKynAH HfiO CAEOS)I(BATHU ryEITAK (2002 -
2001 + 2023 - 2022) > 0

2025

r, vkvnaH HETo cBEoEyxBATHll AO6t,lTA|(
VnA rvEurAK (2027 + 2028) = Aon 2024 > 0
M' aon 2025 > o

2026
0

1. nprnrcaH seiuHooM acBrltluMa (anrrana 2A27

2. npnn"(.N BnacNur]laHa xojh He8ajy (oFrlony 2A2A

14.U.IaaHa _2o_roarse

np€rxoAH. roAxHa

335

0

*W



n116100236944uJropa lenarHocM 4329MalicH! 6pot o4114854

HA3Y6 ]AVIIO KOMUNALNO PREDUZE.E ZA ODR,AVAN]E STAMOENIH I POSLOVI{IH PROSTONA STAN NOVI SAO

Cellurre H@x Caa, rla.na rara 22

llonyruaaa npaBHo ailqe - npeAy3erHhK

I43BEIUTAJ O TOKOBI4MA TOTOB]4HE
3a nepr4oA oa 01.01.2020. Ao 31.12.2020. roArne

- y xr4rbaAaMa AhHapa -

AOn

1 2 3 4

a. ToKoSr roloBrlH€ N3 nOCJtOEtlltx AKrXBSoCTl.l

3001 562499 .1584.18

I. nprnl48u roroByHe ll3 flocnoBHrx al(rrBHocru (1Ao 3)

1, npoAala v nprr{rheiu a8aHcq 3002 545739 451515

2. nprub€He xaMare m no.n 2223 1028

3. O."ra,lu npulsu rr3 p€,qo 1004 3905

IL OAITBII roro€xHe rc no.,loEan arru ocr, (I !o 5) 3005 501615 61_q093

1. l4ornare Ao6asrhaqrsa l,l Aa asdHcu 3005 226628 297390

2. 3apale, BaxHaIe 3apa,qa s ocran! nucH, lEctoff 1007 204606 297729

3008 7708 6665

3009

5. OAnrBh no oo€ay ocranrx ia ux nprxoAa 3010
55041 22109

IU. hero nprnrB roroBxHe t13 nocnoBHux axrxBHocr, (I-10 3011

ry- Hero oAnHs roro8lHe rc nocroBBlx ar.rhB ocr, (ll-I) 3012
160645

6. TOKOAI, TOTOBI/IIIE II3 AKTTAHOCTI1i THAECTI,IPAI6A

4t2 0
L npunuBy rorGuHe x! akrr8Hocru uHBeorpaba (1!o 5)

t. npoAaja aKruja u yrena (Hero npun"B,)

2. npoaaja B€mrepHjarHe ,rc6ur€, Hexp€rHxxa, nocrpojeba, onpeMe 11

6rcnou{hx cpeAcraBa 4t2

3. ocratu O"HaHcrjc{, nna.MaH, (Hero np|n'rB{) 3016

4. npisrhfte €Mare xr akr-ysHocru uHBecrrpaba 3017

5. llpnsrheHe arsu,qeHae 3018

IL OAnT€x roroayBe u3 amBHocr, 
"HsecBpaE 

( I Ao 3) t0l9 15248 1/1

3020

2. xyno8hHa ierarepxjanHe lsoB lr€, HeqerHxHa, nocrpoi'r6a, onperc y

6iaorolrxyx .I,eJrra8a
3021

15248

3. Ocrany OrHaNcujcku nnacMaHu (Hero oAnrBs) 30)2

IIL Hero npun,{B roroBuHe rc arruBHocru Hm€crBpa}5a (I-lD l02l

ry. Hero oAnrc rorGrHe ,3 arrr8Hocry UHE€rrqpab. (II,I)
1773024

3003

14531

10632

57884

3013

3014

3015

t. (ynoBrHa aKqhja u yA€ia (Herc oAn,{Bu)

t77

I

14836



norsqrja aon

1 2 3

B. TO|(OBl.l rOTOBllSE ll3 AKTt.lBHOCT]i OrHAhCr4pAr6A

L np{ruB, roioBrHe m a@BHocru OdaHclpasa (1ao 5)

1025 0 270000

1. Ys€i?$e o.HoBHo. (anyrana

2700002. AyropoqH! xpeAlru (Bero npurq8,)

3. (par(opoqHu xp€nrru (Bero nprnusr) 1028

r0294. Ocra,re Ayropoq8e o6a8e€

l0l05. Ocrane RparxopoqHe o6aBee

II. OAruBx roro€aHe ,r anrBHocr" OsHaHolpalta (1 Ap 6) 1031 12150 84000

1. Orxyn concEenrx axuqja n yAena 1032

2. AyropoqB, (peavr, (oMu8r) l0l3

3. t(paRopoeHu xpeaur! (oanuBu) 1034 11955 84000

4. ocrane o6aBer€ (oMnBu) 1035

5. oufaHcujc(v nu3 Hr 1036

6. l4cn,taieHe aqBlAeHAe 3037

Iu. Hero npunxB.oroBuHe ur aFrBHocru OuHaHcupa*a (l-ll) 3038

tV. Hero oAIm roroBqHe tr3 arrxBHocru OsHaHcrpaba (ll.l) 1039 1?150

r. cBEr nPUtIB roTOallSE (300! + 3013 + 3025) 3040
562911 724444

a. caEra oAIlnB roloslHE (3005 + 3019 + 3031) l04l 532013 1A3270

i. HETO nPrutl/lB TOTOBXHE (3040 - 30+1) 3042 25176

E. HEIO O,lnXB TOTOSI/IHE (3041 10,10)

x. foToBxu HA noqETKy oEp^qyHc(o[ nEplltolla 1044 45005 t9827

3. no3[TUa8E (yPCHE pA3nltXE nO OCHOAy npEpAqyHA
roroal{HE 1045

lt. fiEr TltBHE KypcHE pl3/llixE no ocHoay npEp qyHA
TOTOBT,IHE

3045

J. roToBrHA HA l(P Jy OEPAr{yHCXOI nEp?tOA

(3042, 3013 + l0r4 + 3045 - 3045)
)047

lt
75903,.\ .15005

t026

3027

195

186000

30898

3043

('!

aaha _20 foaxHe



nl16 100236944tludpa AenarHo-nr 4329l"1arx!Hl, 6poj 0a11445,4
STANooRzav SADNOVIHPOSLOVNI PROSTORAMAEN5IA THZAUZECE AN]El<Ol.l UNALNO RED]A

Cearurre Ho.r caa, nacra rarla 22

fionyruaaa npaBHo nhqe - npeAy3erHulK

I43BEI.UTAJ O NPOMEHAMA HA KANTITANY
3a neproA oA 01.01.2020. ao 31.12'2020. roAnHe

- y xhrbaAaMa A Hapa -

xoMnoH€xre kanrrara

323130
AOnaon

Ynrcafix a H€yMah.Hx x.nrrdr
AOn6poi

onrc

53I 2

nocerHo crah€ np€Txoa8e roarEe xa aa
01.01._

403740t9a) arosHu canao pacrra 4001

403840206) norpaxHr canao paqyHa 4002

ncnpasxa xarep,j.,Ho 3Hacajhxx rpeuaxa ,
npoMeHa paqYHosoacrse

40394021a) icnpa8ke Ha ayroBHoj crpaHu paqFa 4003

4040

2

6) .npaBxe Ha norpaxHoj crpaH, paeFa 4004 4022

KopxroBaHo noqeBo craE nperxoaBe roarHe
Ha aaa 01,01. _

4c'.,la) xopuroBaHv ayro8h, ta,llo paqwa ( la + 2a - 26)
>0

4005 40213

4M26) {opxro€aHu norpaxH, car@ paqyHa ( 16 - 2a +
26)>0

4006 4024

npoxe €y nperxoaHoj _ roarrv

a) npoHer Ha aroBHoj crpaH, pacyla 40a7 4025 40{l

6) npoBer Ha norpaxHoj crpa# palyHa .1008 4026

Cr.E fa kpajy npenoAHe roArxe 31.12._

a) alroBHl1 c.nao pacyHa

(3a+4a-46)>0 4009 4A27 4045

6) norpaxHu camo pacFa
(36-4a+46)>0 4010

r32798
r028

0
4046

ltcnpaBx. r{ar€pxr.nHo sHa,{ajHrx rp€uaxa ,
NPOBEHA PACYHOIOACIB€

a) u(npaBke Ha AyrosHol opaHB pae,ra 4011 4029 4M1
5

6) xcnpaB(e Ha norpaxHoj crpaH, paqtsa 4012 4030 4048

Kopxr@aHo noqeBo craE€ rexyhe roArra Ha

aa| 01.01. _

a) xopuroBaH, AyroBH, caiAo pacyHa (5a + 6a - 66)
>0

.1011 4031 4049

6) {op!.o8aHu norpaxH, carAo paqyBa (56 - 6a +
65)>0 4014

r32798
4012 4050

1

50t18 0 0

50118

82680 0 0

5

0

1



3130

AOnaon aon
Ynrc.xll a HeynnaheHx xanxra,

5I 2 3 4

npoBeHc y rexytoj _ roAxn,

a) npo{er Ha Ay.$Hoj crpaHr paq}ra 4015
39355

4031 40518

6) nporer Ha norpaxHoj srp€N, pacyHa 4016 4034 4052

ftalt€ Ha xpaiy rexyte roAxne
31.12. _

a) AyrosBu canAo pa'ryHa

(7a+8a-86)>0 4At7 4035 40539

6) norpaxHs canno paqyHa
(76- 8a + 86) > 0

4018
93443

4036 4054

Koxnonexle ranvrana

sPoj
onl/lc



n47 , ,37

HepacnopeteH, ao6rra(
aon

Orkynrh€He conct6€He akqxi€
aonAOn

86

noqerho craM np€TxoAic roArte H. AaH

01.01._

40914413 C4055 793549a) ayro8Hv c"nno PaeYHa

304.104409240744056

1

6) iorparH, carao pacyHa

,cnpaBE Mar€p"jarHo 3HaqajH,x rp€ua(a lr
nporeha Pa{yaoeAcrge

409340754A57a) ucnpaBke Ba ayroBHoj crpaHr paqyHa

4094,10764058

2

6) ,cnpaBKe Ha norpaxHoj crpaHla pac*ra

koprroB.xo noqeiHo cra@ nperxoaHe roAxHe
xa aats 01.01. _

4077 4095a) (Arr@aHc ayroBxu carao paqyxa (ra + 2a - 26)
:0 4059

793509

4078 4096
304404

3

6) xoprrosaHu noipaxH, canAo pacrra (16 ' 2a + 26)
20

4060

npoxeie y nperxoA}roi _ roAlinll

a) npoger !a ayrNHoj opaBr paqra 4061 40)9 to97 19979s

6) .poHer Ha norpaxHoj opaHy pa'ryHa 4062 t99193 4080 4098
158338

Crarb€ xa (paiy np€noAx€ roAxHe 31.12._

a) ayrosH, (.r.qo paqyHa
(3a+4a-46)>0 4063

593716
4081

0
4099

5

6) norpaxHn ca,uo paqyHa

(36-4a+46)>0 4064 .1082 4100
17299/

lcnpa3xa xarepxjarHo 3xaqalxxr rDeui.ra x
npoxcri. pa{Y oroacrt€Hrx nrutTrla

a) lcnpaB(e Ha ayro6Hol opaHx pacyBa 4065 4081 4t01
6

6) ho'pa8xe Ha norpaxHoj oDaHx Daqysa 4066 4084 4102 851)

Xopxro.aHo noq€rxo c'.l5e rexytl€ roAx're xa
a.x 01.01. _

a) xopcroa.Hx AyrosH, car,qo pacyh. (5€ I 6, - 66)
>0 4067 toSs 4103

6) xopBroE & norpaxsn.inAo f€tfyHa (56 - 6a + E6)
>0 4058 4086 4104

250488

XoHnoxe{re xanrana

spoj

3435

21

0

31086

593716

on!ic



3435 O47 e 237

aon
ry6rra'(

AOn

ol(yn Lexe concrueHe .xqxie
AOn

Hepacnop.ie B ao6rrak

1 7 82 6

npo{eH€ y rexY[oj _ roAxHr

a) npoxet Ha Alr$mj crpaHs pa{yHa 4069
1,221

4087 4105 1681898

6) nporer Ha norpaxHoj crpa8e pa\yHa 4070
163194

4088 4106
19578

CraBe Ha xFjy rekyte roAxhe
31.12.

a) AYro8Hu GrAo paqyHa

(7a+8a-86)>0 4C7l
426749

4089 4to19

6) norpaxHn canAo paeyHa
(76-8€+86)>0 4072 4090 4r08

17),617

Koinoaeare xanrrara

Epoi
onlic



331 332

AOn

PeBaropEaqroHe PeteP8e

aon
Arryapckx Ao6xqe xnx

AOn
Ao6xqr rne ry6rqx no ocHoay yraraEa v

snacrx.{k€ xHcrDvseHrc kanFara

1 7 9 10 11

no'{crHo craE€ np€EoAHC roar}rc lla aax
01.01.

a) Ayro3H, €r,qo paqyla 4109
0

4127 0 4t45 !
I

4110 4128 4t466) norpaxHr ca,1,qo paqyia

a) lcnpa8(e Ha Atrmrloj crpaHu paqyHa 1111 4129 4t47
2

6) i.npaBxe Ha norpaxNoj crp38u pacyHa 4tt2 4130 4148

Xopxroa.xo no.crxo cr.Ec npgrxoAHe
roarilre ta aaH 01.01. _

a) (oryroBaHH AyroBHH canAo pacyHa (1a + 2a '
26)>o 4113 .1131 4t493

6) x@uro8aHx norpaxH, carAo paqyr€ (16 - 2.
+26):0 4t32 4150

npoMeHe y nperxoAHoi _ roArH,

a) npoBer Ha ayro€Hoj crpaHrl pavlra 4115 0 4133 0 4151 0

41,526) npoMer Ba norpax,roj crpaHe pacyHa 4116 4t34

Cra$€ ria xpaiy np€TroAxe roerHe
31.12._

a) Ayro€Hc cnnro pa$fla
(3a+4a-46)>0 4117 4135

0
4153

c
5

6) norpaxHH c"rlqp pac]ra
(36-4a+.16)>0 4118 4135 4154

H.npaBxa Marepxjario 3mcajx,r
rp€raxa x nPoHcHa Pa{ylro6oacrB€llrx

a) ,cnpa8{e Ha AyrGHoj crpaH! pacyxa 4119 4t37 4155

6

6) ,cnpas(e Ha norpaxHoj crpaHs paqyHa 4120 3138 4r56

(oprroBaHo trocerBo craEe r€kyie
roaeB€ Ba aaH 01.01. _

a) (opuro8aHy AlrosH, canao pac)ta (5a + 6.
66)>0 4121 41574139

4122 4t40 4158

Xor.rnoHeFre ocraror p€ryrrara

6poj
onrc 330

xcrpalxa xarepriaftio 3r.caiH,r
rpeu.*a ll npoxeHa paqYHoloacrB*rr

0

6) kopuroBaHr norp.xex cinAo paqyHa (56 - 6a
+66)>0



XoxndeHrc ocranor pcaynrara

6poi
on11c 330 331

AOn

P$aroplr3aqsoHe pe3€pa€

AOn
Arryapcxe Ao5xqx rnx

ry6xqx

AOn
Ao5rq, rnr rySrqr no ocxo!ry yrar.E y

snac}lrqke xHcrpyxexYe xanrr.ra

1 9 10 11

npoxeHe y rekyhoj _ roArM

a) npoMer Ha ayro8Hoj crpa8, paqyHa 4123 4159

6) npoHer !a norpaxHoj crpaHu paeyHa 4t24 4t42 4160

Crah€ n. xpajy rexyh€ roArBe
31.12.

41)5 414a 4161
a) Ayro€ax .arao pacp€
(7a + 8a '85) : 0

9

6) norpaxHu carAo paqyHa

(76-8a+86)>0 4t26 4162

TI

332

2

8



l(oxnof, eEe ocra.nor p8yrrar_.

6poi
onrc

333 334 x 335 336

AOn AOn Ao6nu ll,lx ry6xqx no octroBy
rHocrpaHor nocrBaba ,
npepaqYHa oxxaHcxjc-l(rx

aon
Ao6rqx M, ry6xq, no ocHosy

regrHra Hoaqaxor roxa

2 12 13 14

no{enro craEe n[ErxoAne roAxx€
na aar 01.01._

4199a) aroBHr carAo paqrna 4153 6
4181

t

42006) norpaxH! ca^ao pacyHa 4164 4182

}rcnpaa(a Harep,iuHo.Ha{aj(u
rpeuaxa, nFloMexa

Pa{yHoaoacrBen,x norlrrxka

a) qcnpaore Ba ayrosHoj rrpaHx paqyxa 4165 4183 4201
2

6) vcnpaBrc lra norpaxHoj crpaHu
4166 418a 4202

(opxroBaNo nderxo craEe
nperloafle roAxHe x. aaH 01,01.

a) (oryrosaH, AyroBH, carAo pacyBa

(la+2a-26)>0 4167 4185 4243

6) rcpxro8aHs norpaxhn arAo paqyHa
(16-2a+26)>0 4168 4186 4?04

npo.Gi€ y nFrloetoi _

4ta'7 4205 0a) npoaer Ba AyroBHoj crpaBx pacyHa 4159 0

6) npoMer Ha norpaxHoj crpaHr DaqvHa 4t70 4188 4206

Cra$€ Ha (pajy np.roAHe roArHe
31.12._

a) AyroBHr calao paqyHa
(la+4a-46)>0 4t7L

0
4189 42A7

0
5

6) norpaxHx caruo pacFa
(36-4a+46)>0 4172 4190 4208

xcnp.lx. iareprjarro 3x.{aiHxx
rPeuaxa r npof,cia
p.YwoaoacrExxx f, orrrxra

a) ,.npasx€ Ha r}rmHoj crpaHy pacyHa 4173 4191 42A9
il

6) scnpaBKe Ba norpaxloj crpa3u 4!74 4192 42\O

kpxroiano no{€rHo crabe rekyh€
roaxH€ Ha raH 01.01. _

a) (oprroBaHu Eyro8Hu carlqo paqyHa
(sa+6a-66)>0 4),75 .1191 42117

6) xoprroB3Hr norpaxH, cnnAo paqyHa
(s6-6a+56)>0 4t76 4t94 4Zt2

Ao6rq, ,rs ry6xq{ no ocHo8y
yae4a y ocraroM ao5Fxy Mr

ry6rrry nprApyxexit Apyurala

1

0

3

0

0



KoMnoH€xre ocranor p€3ynlara

6poj
onIc

33a a 335 336

AOn Ilo5hq nr ly6xql,l no oorory
yaeaa y ocrarou ao6xrxy xfli

ry6xnq nprApyxeHex Apyuir a

aon Ao6rqx Nr, ry5rqc no ocHoEy
lrHocrpator nocro3at6a li
npepaqYHa sxEaHcricxrx

rtBeumia

aon
Ao6rqx xrx ry6nq, no o.ro3y

xeuxHr. xrlqaHor ro*a

1 2 12 13 14

a) npoMer Ha AyroBHoj crpaH,r pa,ryra 4t77 4195 42L38

6) npocer ia norpaxHoj crpaH! paeFa 4t78 4196 4214

craa€ na kpaiy r.ryfr€ roaxHe
31.12.

a) AyroBBr canAo pacyHa

(7a+8a-86)>0 4179 4197 42159

6) norpaxN, ca,lAo pacyaa
(76-8a+86)>0 tt80 42\61198

npoxex€ y reKyft oj _ roArr"



XoMnoHeHre ocraror peynrara

6poj

AOn
Ytqna{ 

'(anrra, 
t:(pea 15 xo, 3

rc xo,l 15) - t(pea 1a ron 3 ao xon
r,s)l : 0

Iy6rrar xsxaA xanrtarla [:(peA
1a xor 3 Ao kor 15) - l(p€a 16

xor 3 eo xor 15)l > O

AOnonxc
337

aon
Ap6xqx l{rt,l ry6rqx no ocxoBy xOB

pacnoroxrBrx 3a npoaajy

1 2 15 16 t7

a) Ay.oBH canAo paqyHa 421?
0

1

6) norpaxf canAo pa,ryHa 4218

4235 4244 438987

lcnpaBxa xar€prianxo lHaqaiHxx
rPeuaka n npoxeHa
paqyHomactB€B{x nonrrxia

a) ucnpaske Ba ayroBHoj crpaH, pacyla 4219
2

6) ucnpaB(e Ha iorpaxHoj crpaH,
4220

4236 4245

XoprroEaHo noqerHo craEe
npeTxoaHe roa.H€ aa aiix 01,.01

a) {oprroEBu AyroBBu canAo Oa'rVHa
(la+2a-26)>0 4221

3

6) xopxroBaHu norpaxHq canAo pacyHa
(16-2a+26)>0 4222

4237 4246 438987

npoM€H€ y np€rxoAHoi

a) npoMer Ha AyrosHoj crpash paqyBa 4223 4238

6) npoMer Ha norpaxBoj crpaHu paqyHa 4224
0

4247

C[alce Ha kpaiy npcrroAxe roAx{e
31-12-

a) AyroBH, canao paeyHa

(3a+4a 46)>0 42255

6) norpaxH, canao paqyBa
(36-4a+46)>0 4226

4239 4248

xcnpasxa MarepxjarHo 3H.caj8,x
rP€uara , npoxeHa
paqyHoBorErBeHrx norr'x|<a

a) ,cnpaBKe Ha ayro8loj crpaHu paqyHa 4227
6

6) ncnpaBr{e fa norpaxHoj crpaHx
4224

4240 4249

Xop{rosaxo no|{grHo crab€ ri|qhe
roael.e Ha arH 01.01. _

a) kopuroBaHy AyroBHx carAo pa,ryHa
(5a+6a-66)>0 4229

6) koprroBaHu norpaxH, carAo pacyHa
(s6-6a+66)>0 4230

4241 4250 214430

norrenro cra.6e npcrxoAHe roArne
Fa IaH ol.o1._

0

0

0

0 1,87921,



KoHnoHeBE ocra,or peryrrara

6poj

aon
Yryn.x xarnan [:(peA 16 ko, 3

ao (o, 15) - t(p€n 1a xor 3 ao xon
1s)l : 0

ry6rr.x x3Haa x.nrran. [t(p€{
la xo 3 ao xor 15) - t(pea 16

xor 3 ao xo, 15)l > 0
aononrc

O6paia'r nponvcaH npaBunHrxoM o caApxuHr4 u @pM,r o6FBaqa OuraHojcxrx 3aApyre x npeJu,serHv(e ('Cryx6eHi rna.Huk PC, 6p. 9512014 v t44l29l4)

337

aon
Ao6rqx 3rr ry6,rre no ocHoBy XOB

pscnMoxrBrx 3a npo4ajY

I 2 t5 16

npo{eH€ y rexyEoj _ roArir

a)npoMer Ha AyroBHoj crpaH! pacyHa 423t8

6) np$er Ba norpaxrcj crpaH, pacra
4242 4251

Crart. ha .paiy rexyt. roAxH.
31.12. _

a) AyrosHB crrAo pacyHa

(7a+8a-86)>0 4233

4252 111679

9

6) norpaxH carlqo paqyHa

(76-8a+86)>0 4234

./1"*s,

4243

.7-L)'A,
lir:

"ta
rrlf

aaHa _2o_roarHe !1.f.

!+tr 'ia.l

17
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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ 

 

Јавно комунално предузеће за одржавање стамбених и пословних простора “СТАН” Нови 

Сад (у даљем тексту ЈКП “СТАН” Нови Сад, или Предузеће) се бави услугама одржавања 

стамбених и пословних простора, и то обављањем следећих радова: 

- на поправци и сервисирању лифтова, 

- на поправци и сервисирању хидроуређаја, 

- на електроинсталацијама, 

- на водоводу, канализацији и централном грејању, 

- на поправци косих и равних кровова, 

- на адаптацији, реконструкцији и надоградњи, 

- молерских, столарских, лимарско-браварских и осталих радова, 

- чишењем димњака и 

- спремањем стамбених и пословних простора. 

Регистрована шифра претежне делатности је 4329 – Остали инсталациони радови у 

грађевинарству. 

ЈКП “СТАН” Нови Сад (матични број 08114854, порески идентификациони број 100236944) 

је организовано као јавно предузеће и уписано је у Регистар привредних субјеката код 

Агенције за привредне регистре по решењу број БД 14086/2005 од 20. маја 2005. године. 

Седиште Предузећа је у Новом Саду, у улици Ласла Гала број 22. 

Органи Предузећа су директор и надзорни одбор. 

ЈКП “СТАН” Нови Сад, је према критеријумима за разврставање из Закона о рачуноводству, 

на основу редовног годишњег финансијског извештаја за 2019. годину, разврстано у мала 

правна лица. 

Просечан број запослених у току 2020. године био је 180 (у 2019. години 185). 

 

 

 

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРИКАЗИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА  

 

2.1. Основе за састављање финансијских извештаја 

 

Приложени финансијски извештаји састављени су у складу са Законом о рачуноводству 

(“Службени гласник РС”, бр. 73/2019 – у даљем тексту: Закон), Међународним стандардом 

финансијског извештавања за мала и средња правна лица (“Сл. гласник РС”, бр. 117/2013 и 

83/2018 - у даљем тексту: МСФИ за МСП) и другим рачуноводственим прописима који се 

примењују у Републици Србији.  

Садржина и форма образаца финансијских извештаја и садржина позиција у обрасцима је 

прописана Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за 

привредна Предузећа, задруге и предузетнике (“Сл. гласник РС”, бр. 95/2014 и 144/2014).  

Контни оквир и садржина рачуна у Контном оквиру прописана је Правилником о контном 

оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна Предузећа, задруге и 

предузетнике (“Сл. гласник РС”, бр. 95/2014 - у даљем тексту: Правилник о контном 

оквиру). 

Финансијски извјештаји Предузећа припремљени су у складу са Међународним стандардом 

финансијског извештавања за мала и средња правна лица. Основне рачуноводствене 

политике примењене за састављање ових финансијских извештаја наведене су у Напомени 

3. Ове политике су доследно примењене на све приказане године, осим ако није другачије 

назначено. 

Приложени финансијски извештаји представљају редовне (појединачне) финансијске 

извештаје Предузећа за 2020. годину. Предузеће нема зависна Предузећа и не саставља 

консолидоване финансијске извештаје. 



JKП “СТАН” Нови Сад 

Напомене уз редован годишњи финансијски извештај 

за годину завршену 31. децембра 2020. године 

 3 

 

Финансијски извештаји су исказани у хиљадама динара (РСД), осим уколико није другачије 

наведено. Динар представља званичну извештајну валуту у Републици Србији. 

Редован годишњи финансијски извештај за 2020. годину одобрен је од стране Директора 

Предузећа на основу Одлуке од 31. марта 2021. године, а као датум одобравања одређен је 

31. март 2021. године. 

 

2.2. Коришћење процењивања 
 

Састављање финансијских извештаја у складу са МСФИ за МСП захтева примену извесних 

кључних рачуноводствених процена. Оно, такође, захтева да руководство користи своје 

просуђивање у примени рачуноводствених политика Предузећа. Области које захтевају 

просуђивање већег степена или веће сложености, односно области у којима претпоставке и 

процене имају материјални значај за финансијске извештаје обелодањени су у напомени 4. 

 

2.3. Наставак пословања 

 

Финансијски извештаји за 2020. годину састављени су у складу са начелом наставка 

пословања, који претпоставља да ће Предузеће наставити са пословањем у догледној 

будућности. 

 

2.4. Упоредни подаци 

 

Упоредне податке чине финансијски извештаји Предузећа за 2019. годину, који су били 

предмет ревизије. Да би одразило корекције на основу Извештаја ревизора о финансијским 

извештајима за 2019. годину, Предузеће је у финансијским извештајима за 2020. годину 

изменило упоредне податке за претходну 2019. годину (напомена 15, 17 и 26). 

Предузеће је саставило први сет финансијских извештаја у складу са МСФИ за МСП на дан 

који се завршава 31. децембра 2014. године, а датум преласка на примену МСФИ за МСП је 

1. јануар 2013. године, као датум од којег почињу да се приказују упоредни подаци у 

финансијском извештају састављеном у складу са МСФИ за МСП. 

 

2.5. Прерачунавање страних валута 

 

Сва средства и обавезе у страним средствима плаћања се на дан извештавања прерачунавају 

у њихову динарску противвредност применом званичног девизног курса Народне банке 

Србије важећег на тај дан. Трансакције у страној валути се прерачунавају у функционалну 

валуту применом девизних курсева важећих на дан трансакције или вредновања по коме се 

ставке поново одмеравају.  

Позитивне и негативне курсне разлике настале из измирења таквих трансакција и из 

прерачуна монетарних средстава и обавеза изражених у страним валутама на крају године, 

признају се у билансу успеха, као део финансијских прихода, односно финансијских 

расхода.  

 Курс ЕУР примењен на дан билансирања је 117,5802 (2019. година-117,5928). 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 

 

3.1. Нематеријална улагања 

 

Нематеријална улагања су иницијално призната по набавној вредности. Накнадно 

вредновање нематеријалних улагања извршено је по набавној вредности умањеној за 

исправку вредности и евентуалне кумулиране губитке по основу обезвређења. 

Амортизација нематеријалних улагања се обрачунава применом пропорционалне методе 

како би се њихова набавна вредност распоредила током њиховог процењеног века трајања 

који износи 10 година. 

 

3.2. Некретнине, постројења и опрема 

 

Предузеће исказује ставку на позицији некретнине, постројења и опрема уколико она 

испуњава два критеријума: очекује се да ће се користити дуже од једне године и 

појединачна набавна вредност у моменту набавке већа од 60.000,00 динара. 

Ставке некретнина, постројења и опреме, одмеравају се приликом почетног признавања по 

својој набавној вредности односно, цени коштања. 

Набавна вредност укључује издатке који се директно приписују набавци средстава, што 

укључује фактурну вредност (укључујући царинске дажбине и ПДВ), све трошкове који се 

директно приписују довођењу средства на локацију и у стање које је неопходно да би 

средство могло функционисати на начин на који руководство очекује. 

Након почетног признавања као средства, ставке некретнина, постројења и опреме су 

одмерена по набавној вредности умањеној за исправку вредности и евентуалне кумулиране 

губитке по основу обезвређења. 

Основицу за амортизацију некретнина, постројења и опреме чини набавна вредност 

умањена за остатак вредности. Ако је остатак вредности средства безначајан, сматра се да је 

једнак нули, а када је значајан, остатак вредности се процењује на дан стицања и не 

повећава се накнадно због промене цена. 

Обрачун амортизације почиње наредног месеца од месеца када је средство расположиво за 

коришћење, док се са обрачуном амортизације престаје када је садашња вредност једнака 

нули, када се средство расходује или отуђи. 

Амортизација некретнина, постројења и опреме врши се за свако посебно средство 

применом методе пропорционалног отписивања, с циљем да се средства у потпуности 

отпишу у току њиховог корисног века трањања, применом следећих амортизационих стопа: 

 
 

Стопа амортизације  

(%) 

1. НЕКРЕТНИНЕ (ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ) 
  

Пословни простор  2,00 

Станови  2,00 

2. ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 
  

Опрема   10,00 

Погонски и пословни инвентар   10,00 

Транспортна средства   10,00 

Канцеларијска опрема,  10,00 

Рачунарска опрема и телекомуникациона опрема   20,00 

 

Корисни век употребе средства се ревидира и по потреби коригује на датум сваког биланса 

стања.  
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3.3. Умањење вредности нефинансијских средстава (осим залиха) 

 

На сваки датум биланса стања, за некретнине, постројења и опрему и нематеријална 

улагања, врши се провера да ли постоје индикатори да је њихова вредност умањена. 

Уколико постоји индикатор могућег обезвређења, врши се процена њихове надокнадиве 

вредности која се потом пореди са њиховом књиговодственом вредности. Уколико је 

надокнадива вредност нижа, књиговодствена вредност се своди на надокнадиву вредност и 

губитак због умањења вредности се признаје у текућем билансу успеха. 

 Надокнадива вредност је фер вредност средства умањена за трошкове продаје, или 

вредности у употреби, у зависности која од ових вредности је виша. За сврху процене 

умањења вредности, средства се групишу на најнижим нивоима на којима могу да се утврде 

одвојени препознатљиви новчани токови (јединице које генеришу готовину).  

Нефинансијска средства код којих је дошло до умањења вредности ревидирају се на сваки 

извештајни датум због могућег укидања ефеката умањења вредности. 

 

3.4. Основни финансијски инструменти 

 

 Основни финансијски инструменти Предузећа укључују готовину, депозите по виђењу, 

потраживања и обавезе из пословања, дате и примљене кредите и позајмице. 

Потраживања по основу продаје и остала потраживања из пословања 

Продају својих услуга, Предузеће врши на основу уобичајених услова продаје и таква 

потраживања нису каматоносна. У случају када се продаја врши уз дугорочни период 

кредитирања, потраживања се исказују по амортизованој вредности коришћењем методе 

ефективне каматне стопе. На сваки датум биланса стања, књиговодствена вредност 

потраживања се анализира са циљем да се утврди да ли постоје објективни разлози да 

књиговодствена вредност неће бити надокнађена у целини.  

Процена исправке вредности потраживања врши се на основу старосне анализе и 

историјског искуства, и када наплата целог или дела потраживања више није вероватна. 

Књиговодствена вредност потраживања умањује се преко исправке вредности, а износ 

умањења се признаје у билансу успеха у оквиру осталих расхода. 

Обавезе према добављачима и остале обавезе из пословања 

Обавезе према добављачима настају на основу уобичајених услова и не носе камату. 

Обавезе према добављачима и остале краткорочне обавезе из пословања накнадно се 

вреднују по номиналној (фактурној) вредности. Дугорочне обавезе из пословања накнадно 

се одмеравају по амортизованој вредности коришћењем методе ефективне каматне стопе. 

Обавезе по основу кредита и зајмова 

Обавезе по основу кредита и зајмова се исказују по амортизованој вредности коришћењем 

методе ефективне каматне стопе. Расход камата се исказује у оквиру финансијских расхода 

текућег биланса успеха. 

 

3.5. Залихе 

 

Залихе се вреднују по нижој од две вредности: по набавној вредности, односно цени 

коштања или по нето продајне вредности.  

Набавна вредност материјала представља вредност по фактури добављача увећану за 

транспортне и остале зависне трошкове набавке.  

Нето продајна вредност је процењена продајна цена у уобичајеном току пословања, 

умањена за процењене варијабилне трошкове продаје. 

Излаз са залиха се утврђује методом просечне пондерисане цене. 

Терећењем осталих расхода врши се исправка вредности залиха материјала у случајевима 

када се оцени да је потребно свести вредност залиха на њихову нето продајну вредност. 
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3.6. Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална средства 

 

Резервисања 

Резервисања се признају у износима који представљају најбољу процену издатака 

захтеваних да се измири садашња обавеза на датум биланса стања. Трошак резервисања се 

признаје у расходима периода. 

Када је ефекат временске вредности новца значајан, износ резервисања је садашња вредност 

очекиваних издатака захтеваних да се обавеза измири, добијен дисконтовањем помоћу 

стопе пре пореза која одражава текуће тржишне процене временске вредности новца и 

ризике специфичне за обавезу. Када се користи дисконтовање, књиговодствена вредност 

резервисања се повећава у сваком периоду, тако да одражава проток времена. Ово повећање 

се исказује као трошак позајмљивања. 

Резервисања се поново разматрају на сваки датум биланса стања и коригују ради 

одражавања најбоље текуће процене.  

Када више није вероватно да ће одлив ресурса који представљају економске користи бити 

захтеван, резервисање се укида у корист биланса успеха текуће године. Резервисања се не 

признају за будуће пословне губитке. 

 

Потенцијалне обавезе и потенцијална средства  

Потенцијалне обавезе се не признају у финансијским извештајима. Потенцијалне обавезе се 

обелодањују у напоменама уз финансијске извештаје, осим ако је вероватноћа одлива 

ресурса који садрже економске користи веома мала.  

Предузеће не признаје потенцијална средства у финансијским извештајима. Потенцијална 

средства се обелодањују у напоменама уз финансијске извештаје, уколико је прилив 

економских користи вероватан. 

 

3.7. Закупи (Лизинг) 

 

Предузеће као закупац 

Оперативни закуп 

Закуп се класификује као оперативни закуп ако закуподавац суштински задржава све ризике 

и користи повезане са власништвом. Плаћања извршена по основу оперативног закупа 

исказују се на терет биланса успеха на пропорционалној основи током периода трајања 

закупа.  

Предузеће као закуподавац 

Оперативни закуп 

Када је средство дато у оперативни закуп, такво средство се исказује у билансу стања 

зависно од врсте средства. 

Приход од закупнине признаје се на пропорционалној основи у току периода трајања 

закупа.  

 

3.8. Примања запослених 

Отпремнине и јубиларне награде 

У складу са Законом о раду, Предузеће је у обавези да исплати накнаду запосленима 

приликом одласка у пензију, у висини две просечне месечне зараде исплаћене у Републици. 

Дугорочне обавезе по основу резервисања за отпремнине и јубиларне награде, након 

испуњених услова, представљају садашњу вредност очекиваних будућих исплата 

запосленима утврђену актуарским одмеравањем уз коришћење претпоставки као што су 

дисконтна стопа, проценат годишње реалне стопе повећања зарада, проценат запослених 

који ће дочекати пензију у Предузећу и друго. 
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3.9. Државна давања 

 Државна давања су помоћ државе у облику преноса средстава Предузећу по основу 

испуњења одређених услова у прошлости или будућности који се односе на његове 

пословне активности.  

Предузеће признаје државна давања на следећи начин: 

- давања која не намећу услове у вези са одређеним будућим резултатима се признају као 

приход приликом признавања потраживања по основу давања 

- давања која намећу услове у вези са одређеним будућим резултатима се признају као 

приход само када се испуне услови у вези са резултатима 

- давања добијена пре испуњења критеријума признавања се признају као обавеза. 

 

 

3.10. Признавање прихода  

Предузеће признаје приход када се износ прихода може поуздано измерити и када је 

вероватно да ће у будућности Предузеће имати прилив економских користи. Приход се 

признаје у висини фер вредности примљеног износа или потраживања по основу продаје 

роба и услуга у току нормалног пословања Предузећа. Приход се исказује без ПДВ-а, 

повраћаја робе, рабата и попуста.  

Такође, следећи специфични критеријуми за признавање морају да буду испуњени пре него 

што се приход призна:  

Приход од продаје услуга 

Предузеће продаје следећеуслуге: 

- на поправци и сервисирању хидроуређаја, 

- на електроинсталацијама, 

- на водоводу, канализацији и централном грејању, 

- на поправци косих и равних кровова, 

- на адаптацији, реконструкцији и надоградњи, 

- молерских, столарских, лимарско-браварских и осталих радова, 

- чишењем димњака и 

- спремањем стамбених и пословних простора. 

Ове услуге се пружају на бази утрошеног времена и материјала, или путем уговора са 

фиксном ценом, са уобичајено дефинисаним уговореним условима.  

Приход од уговора на бази утрошеног времена и материјала, признаје се по уговореним 

накнадама с обзиром да су утрошени радни сати и да су настали директни трошкови. За 

уговоре на бази утрошка материјала стање довршености се одмерава на бази насталих 

трошкова материјала као проценат од укупних трошкова који треба да настану.  

Приход од камата 

Приход од камата потиче од камата на депонована средства код банака. Приходи од камата 

се признају у периоду у коме је Предузеће стекло право да се камата прими. 

Приход од закупнина 

Приход од закупнина обрачунава се на пропорционалној основи током периода трајања 

закупа. 
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3.11. Порез на добит  

Трошкови пореза на добит периода обухватају текући и одложени порез. Порез се признаје 

у билансу успеха, осим до висине која се односи на ставке које су директно признате у 

капиталу. У том случају порез се такође признаје у капиталу. 

Текући порез  

Порез на добитак се обрачунава и плаћа у складу са одредбама Закона о порезу на добит 

правних лица и релевантним подзаконским актима. Порез на добитак обрачунава се 

применом стопе од 15% на пореску основицу исказану у пореском билансу. 

Губици из текућег периода могу се пренети на рачун добити утврђене у годишњем 

пореском билансу из будућих обрачунских периода, али не дуже од пет година. 

Одложени порез 

Одложени порез на добит се укалкулисава у пуном износу, коришћењем методе обавеза, за 

привремене разлике које настану између пореске основице средстава и обавеза и њихових 

књиговодствених износа у финансијским извештајима.  

Одложени порез на добит се одмерава према пореским стопама (и закону) које су на снази 

до датума биланса стања и за које се очекује да ће бити примењене у периоду у коме ће се 

одложена пореска средства реализовати или одложене пореске обавезе измирити.  

Одложене пореске обавезе се признају за све опорезиве привремене разлике. Одложена 

пореска средства признају се за одбитне привремене разлике и неискоришћене износе 

преносивих пореских кредита и пореских губитака, до мере до које је извесно да је ниво 

очекиване будуће опорезиве добити довољан да се све одбитне привремене разлике, 

пренети неискоришћени порески кредити и неискоришћени порески губици могу 

искористити. 

Одложена пореска средства која нису призната процењују се на сваки извештајни датум и 

признају до мере у којој је постало вероватно да ће будућа опорезива добит дозволити 

повраћај одложеног пореског средства. 

 

 

3.12. Накнадно установљене грешке 

Исправка накнадно установљених материјално значајних грешака врши се преко рачуна 

нераспоређеног добитка из ранијих година, односно губитка ранијих година. 

Материјално значајном грешком сматра се грешка која је у појединачном износу или у 

кумулативном износу са осталим грешкама, већа од 3% пословних прихода обрачунског 

периода-пословне године на коју се грешка односи. 

 

 

 

4. КЉУЧНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ И ПРОСУЂИВАЊА  

 

Рачуноводствене процене и просуђивања се континуирано вреднују и заснивају се на 

историјском искуству и другим факторима, укључујући очекивања будућих догађаја за које 

се верује да ће у датим околностима бити разумна. 

Предузеће прави процене и претпоставке које се односе на будућност. Резултирајуће 

рачуноводствене процене ће, по дефиницији, ретко бити једнаке оствареним резултатима. О 

проценама и претпоставкама које садрже ризик да ће проузроковати материјално значајне 

корекције књиговодствених вредности средстава и обавеза у току наредне финансијске 

године биће речи у даљем тексту.  
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4.1. Корисни век употребе нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме 

Нематеријална улагања и некретнине, постројења и опрема се амортизују током њиховог 

корисног века употребе. Корисни век употребе се заснива на процени дужине периода у 

коме ће средство генерисати приходе. Процену периодично врши Руководство Предузећа и 

врши одговарајуће измене, уколико се за тим јави потреба. Промене у проценама могу да 

доведу до значајних промена у садашњој вредности и износима који су евидентирани у 

билансу успеха у одређеним периодима. 

 

4.2 Обезвређење нефинансијске имовине  

На дан извештавања, руководство Предузећа анализира вредности по којима су приказана 

нематеријална улагања и некретнине, постројења и опрема Предузећа. Уколико постоји 

индикација да је неко средство обезвређено, надокнадив износ те имовине се процењује 

како би се утврдио износ обезвређења.  

Разматрање обезвређења захтева од руководства субјективно просуђивање у погледу токова 

готовине, стопа раста и дисконтних стопа за јединице које генеришу токове готовине, а које 

су предмет разматрања. 

 

4.3 Обезвређење потраживања од купаца и осталих потраживања  

Предузеће обрачунава обезвређење сумњивих потраживања на основу процењених губитака 

који настају јер корисници услуга и остали дужници нису у могућности да изврше тражена 

плаћања. У процени одговарајућег износа губитка од обезвређивања за сумњива 

потраживања, Предузеће се ослања на старост потраживања, раније искуство са отписом, 

бонитет купаца и промене у условима плаћања. Ово захтева процене везане за будуће 

понашање купаца и тиме изазване будуће наплате у готовини.  

Исправка вредности потраживања по основу продаје врши се на основу рачуноводствене 

политике Предузећа и то на основу процене наплативости сваког потраживања, на основу 

индикатора вероватне ненаплативости (кашњење купаца у измиривању своје обавезе, 

блокада рачуна купца, покретање стечаја или ликвидације над купцем, неусаглашеност 

потраживања итд.). Исправка вредности потраживања по основу продаје врши се за 

потраживања старија од 60 дана. Одлуку о индиректном отпису потраживања доноси 

Надзорни одбор Предузећа. Директан отпис на терет расхода врши се само у случају када је 

немогућност наплате потраживања извесна и документована, а одлуку о директном отпису 

потраживања доноси Надзорни одбор Предузећа. 

 

4.4. Резервисања по основу отпремнина и јубиларних награда 

Трошкови утврђених накнада запосленима након одласка у пензију после испуњених 

законских услова утврђују се применом актуарске процене. Актуарска процена укључује 

процену дисконтне стопе, будућих кретања зарада и будућих повећања накнаде по одласку 

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. 

Настали актуарски добици/губици приликом поновне процене резервисања код одласка у 

пензију се признају у оквиру биланса успеха. Приликом обрачуна резервисања не узима се у 

обзир претпоставка морталитета, али се узима у обзир претпостављена флуктуација 

запослених. Флуктуација запослених се утврђује на основу просека уз уважавање 

сопствених искустава, као и очекивања у наредном периоду. Због дугорочне природе ових 

планова, значајне неизвесности утичу на исход процене. 

 

4.5. Резервисање по основу судских спорова 

Руководство Предузећа процењује да расходи који могу настати по основу судских спорова 

нису материјално значајни, те стога није извршен обрачун резервисања по основу судских 

спорова. 
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5. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 

            У хиљадама РСД 

 

Концесије, патенти, 

 лиценце, софтвер и 

остала права 

Укупно 

нематеријална 

улагања 

 

Набавна вредност   

Стање 31. децембра 2019. 1.204 1.204 

Стање 31. децембра 2020. 1.204 1.204 

 

Исправка вредности   

Стање 01. јануара 2019. 361 361 

Амортизација за 2019. годину 121 121 

Стање 31. децембра 2019. 482 482 

Амортизација за 2020. годину 120 120 

Стање 31. децембра 2020. 602 602 

Садашња вредност 31.12.2019. 722 722 

Садашња вредност 31.12.2020. 602 602 

 

 

6. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА  

          У хиљадама РСД 

 Земљиште 

Грађевински 

објекти 

Постројења 

и опрема Укупно  

Набавна вредност     

Стање 01. јануара 2019. 1.590 57.089 153.161 211.840 

Расход по попису - - (3.465) (3.465) 

Вишак по попису - - (140) (140) 

Стање 31. децембра 2019. 1.590 57.089 149.556 208.235 

Нове набавке - - 21.506 21.506 

Губитак права коришћења (1.590) (37.765) - (39.355) 

Продаја - - (14.332) (14.332) 

Расход по попису - - (2.356) (2.356) 

Мањак по попису - - (2.357) (2.357) 

Остало (усаглашавање са аналитиком) - - (14) (14) 

Стање 31. децембра 2020. - 19.324 152.003 171.327 

Исправка вредности     

Стање 01. јануара 2019. - 6.034 133.499 139.533 

Амортизација за 2019. годину - 1.141 6.889 8.030 

Расходо по попису - - (3.451) (3.451) 

Мањак по попису - - (140) (140) 

Стање 31. децембра 2019. - 7.175 136.797 143.972 

Амортизација за 2020. годину - 1.142 6.877 8.019 

Губитак права коришћења - (6.338) - (6.338) 

Продаја - - (14.315) (14.315) 

Расход по попису - - (2.343) (2.343) 

Мањак по попису - - (2.286) (2.286) 

Стање 31. децембра 2020. - 1.979 124.730 126.709 

Садашња вредност 31.12.2019. 1.590 49.914 12.759 64.263 

Садашња вредност 31.12.2020. 1.590 17.345 27.273 44.618 

Предузеће није регистровано као носилац права коришћења у државном регистру 

непокретности за некретнине у Новом Саду (2 стана и 11 локала у Новом Саду, ул. 

Момчила Тапавице) које су у билансу стања на да 31. децембра 2020. године исказане у 

нето износу од РСД 17.344 хиљада (2019. година-РСД 17.731 хиљада). 
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Предузеће је изгубило право коришћења на пословном простору у Новом Саду (Пушкинова 

40), који је преузео Град Нови Сад-Градска управа за имовину и имовинско-правне послове. 

Услед наведеног, на основу одлуке Надзорног одбора, извршено је искњижавање пословног 

простора у износу набавне вредности од РСД 37.765 хиљада и припадајућег земљишта од 

РСД 1.590 хиљада, као и осталог основног капитала формираног по основу овог простора у 

износу од РСД 39.355 хиљада (напомена 14).  

Решењем Агенције за привредне регистре Београд број 1083/2021 од 22.02.2021. године, 

уписано је заложно право на опреми у корист Министарства финансија, Пореска управа – 

Филијала Нови Сад, у процесу одобравања репрограма ради измирења дуга по основу 

пореза на добит. Заложно право је уписано на 36 теретних возила, 9 путничких возила, 1 

радној машини и 1 теретном возилу са хидрауличном радном платформом, чија процењена 

вредност према Записнику Пореске управе – Филијала Нови Сад од 09.02.2021. године 

износи РСД 31.792 хиљада. Књиговодствена вредност заложених средстава на дан 

31.12.2020. године износи РСД 25.975 хиљада. 

Бруто вредност потпуно амортизованих ставки опреме на дан 31. децембра 2020. године 

износи РСД 95.097 хиљада (2019. година – РСД 86.044 хиљада). 

 

 

7. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 

               У хиљадама РСД 

  2020.  2019. 

 Учешћа у капиталу осталих правних лица:     

   - СИМПО ад, Врање 83  83 

  83  83 

Учешћа у капиталу СИМПО ад, Врање, у износу од 83 хиљада стечена су у 2019. години, 

конверзијом потраживања у акцијски капитал са стањем на дан 9.5.2019. године, у складу са 

Унапред припремљеним планом реорганизације овог друштва. Учешћа обухватају 55 акција 

без номиналне вредности, а свака акција даје право на један глас у Скупштини друштва. 

 

 

8. ЗАЛИХЕ  

                У хиљадама РСД 

  2020.  2019. 

     

 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар 19.116  14.707 

 Недовршене услуге 1.453  2.708 

 
Плаћени аванси    

   - добављачи у земљи 28.249  27.948 

 Минус: исправка вредности плаћених аванса (27.793)  (27.800) 

  456  148 

  21.025  17.563 

 

У оквиру плаћених аванса у износу од РСД 28.249 хиљада, исказан је и аванс плаћен 

ранијих година добављачу Неимар ад-у стечају, Нови Сад, у износу од РСД 26.642 хиљада. 

Аванс је у целокупном износу исправљен ранијих година на терет расхода. 

Повећање/смањење вредности недовршених услуга исказује се у оквиру пословних расхода 

у билансу успеха. 
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9. КУПЦИ У ЗЕМЉИ 

               У хиљадама РСД 

  2020.  2019. 

 
Купци правна лица 35.885  37.822 

 Купци скупштине станара 1.769  832 

 Купци физичка лица 1.594  1.542 

  39.248  40.196 

 
Минус: Исправка вредности купаца (37.300)  (39.236) 

 Нето купци  1.948  960 

 
ЈКП Информатика, Нови Сад-обједињена наплата 117.814  109.466 

 Минус: Исправка вредности обједињене наплате (60.116)  (57.559) 

 Нето потраживање 57.698  51.907 

  59.646  52.867 

Ради обезбеђења потраживања АИК Банке ад Београд, по дугорочном кредиту и за камату 

(напомена број 18), дана 03. јула 2019. године, успостављена је залога на садашњим и 

будућим потраживањима Предузећа по основу обједињене наплате коју за рачун Предузећа 

врши ЈКП Информатика Нови Сад.  

Промене на исправци вредности по основу потраживања одкупаца у земљи су: 

           У хиљадама РСД 

 
Исправка 

купаца 

Исправка 

обједињена 

наплата УКУПНО  

Стање 1. 01.2019. године 47.125 53.940 101.065 

Исправка у току године на терет резултата 1.355 7.520 8.875 

Наплата исправљених потраживања (4.985) (3.901) (8.886) 

Отпис исправљених потраживања (4.259) - (4.259) 

Стање 31. децембра 2019. године  39.236 57.559 96.795 

Исправка у току године на (напомена 39) 1.405 5.764 7.169 

Наплата исправљених потраживања (напомена 38) (2.835) (3.207) (6.042) 

Отпис исправљених потраживања (506) - (506) 

Стање 31. децембра 2020. године 37.300 60.116 97.416 

 

 

10. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 

               У хиљадама РСД 

  2020.  2019. 

 
Потраживања од запослених 420  601 

 Потраживања по основу преплаћених осталих пореза 

  и доприноса 47  152 

 Потраживања за накнаде зарада које се рефундирају 735  475 

 Остала потраживања 128  94 

  1.330  1.322 

 

 

11. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ  

               У хиљадама РСД 

  2020.  2019. 

 
Краткорочни кредити дати запосленима 969  874 

  969  874 
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12. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА  

               У хиљадама РСД 

  2020.  2019. 

 
Текући (пословни) рачуни код пословних банака 75.903  39.182 

 Текући рачун код Управе за трезор -  5.823 

  75.903  45.005 

 

 

13. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА И ПАСИВА  

                У хиљадама РСД 

  2020.  2019. 

 Ванбилансна актива    

 
  - Некретнине добијене на коришћење од Градске управе 

      за имовину и имовинско–правне послове  256.452  259.636 

 
  - Декоративна новогодишња расвета која је власништво 

      ЈКП Градско Зеленило Нови Сад 120  120 

  256.572  259.756 

 Ванбилансна пасива    

 
  - Обавезе за некретнине добијене на коришћење 

      од Градске управе за имовину и имовинско–правне послове 256.452  259.636 

 
  - Обавезе за декоративну новогодишњу расвету која 

      је власништво ЈКП Градско Зеленило Нови Сад 120  120 

  256.572  259.756 

Град Нови Сад, Градска управа за имовину и имовинско – правне послове и Предузеће су 

30. септембра 2019. године закључили Уговор о давању на коришћење непокретности, 

којим је Предузеће добило на коришћење без накнаде непокретности у Новом Саду, у улици 

Ласла Гала бр 22, на катастарској парцели 1196/1 (11 објеката укупне површине 1.769м2). 

Уговором је прецизирано да се не преноси власништво и да се некретнине дају на 

коришћење само док Предузеће обавља комуналну делатност и док испуњава друге 

предвиђене услове коришћења. У супротном, уговор се може раскинути и објекти се морају 

вратити. Уговором није дефинисан основ давања, вредност појединачних непокретности 

које су дате на коришћење, нити у чијим пословним књигама ће се водити евиденција о 

наведеним непокретностима. Предузеће није уписано као носилац права коришћења на 

наведеној непокретности у државном регистру непокретности. 

Предузеће је наведене непокретности исказало по тржишним ценама Локалне пореске 

управе Нови Сад, на дан 31.12.2020. године. 

 

14. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 

Основни капитал ЈКП “СТАН” Нови Сад, у износу од РСД 93.443 хиљада (2019. година 

РСД 132.798 хиљада) обухвата државни капитал у износу од РСД 93.443 хиљада (2019. 

година РСД 93.443 хиљада).  

Државни капитал у износу од РСД 93.443 хиљада обухвата: 

  - државни капитал из ранијих година у износу од РСД 10.763 хиљада, који је регистрован 

код Агенције за привредне регистре као уписан неновчани капитал. Овај капитал није 

регистрован као унет капитал,  

  - државни капитал формиран у 2019. години у складу са Унапред припремљеним планом 

реорганизације путем конверзије потраживања у основни капитал, у износу од РСД 82.680 

хиљада. Овај капитал регистрован је код Агенције за привредне регистре као уписан и унет 

неновчани капитал, на основу Решења БД 30806/19 од 29.03.2019. године и Решења БД 

51476/19 од 29.05.2019. године. 

Државни капитал у износу од РСД 93.443 хиљада, обухвата удео оснивача Града Новог 

Сада (100%).  
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У претходној 2019. години, у оквиру основног капитала био је исказан и остали основни 

капитал у износу од РСД 39.355 хиљада, који је формиран 2011. године путем укњижавања 

некретнине на којој је Предузеће имало право коришћења (пословни простор у Пушкиновој 

40). У 2020. години, Предузеће је изгубило право коришћења на пословном простору, који 

је преузео Град Нови Сад-Градска управа за имовину и имовинско-правне послове. Услед 

наведеног, на основу одлуке Надзорног одбора, извршено је искњижавање пословног 

простора и осталог основног капитала у целокупном износу од РСД 39.355 хиљада 

(напомена 6).  

 

 

15. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК 

                                        У хиљадама РСД 

  2020.  2019. 

 
Стање на почетку године 272.997 

 
304.404 

 Исправка материјално значајне грешке по основу 

  резервисања за бенефиције запослених (напомена 17) (31.086) 

 

- 

 Исправка материјално значајне грешке по основу 

одложених пореских средстава (напомена 26) 8.577 

 

- 

 Кориговано почетно стање 250.488  304.404 

 Покриће губитка из ранијих година (напомена 16) (168.194)  (199.793) 

 Уплата Оснивачу дела добити за 2019. годину (195)  (2) 

 Нераспоређени добитак ранијих година 82.099  104.609 

 Нето добитак текуће године 39.578  168.388 

  121.677  272.997 

 

На основу Одлуке надзорног одбора број 1401 од 6.10.2020. године, извршена је расподела 

добити из 2019. године у износу од РСД 168.388 хиљада, тако што је 50% добити у износу 

од РСД 84.194 хиљада опредељено за покриће губитка из ранијих година, а 50% за уплату 

оснивачу у износу од РСД 84.194 хиљада. Дана 30.11.2020. године, Надзорни одбор је донео 

нову Одлуку број 1767 да се и део добити намењен оснивачу у износу од РСД 84.000 

хиљада искористи за покриће губитка из ранијих година. На ову одлуку Градско веће Града 

Новог Сада дало је сагласност Решењем Број: 020-296/2020-ИИ од 30.11.2020. године. 

Уплата Оснивачу преосталог износа од РСД 195 хиљада извршена је 30.11.2020. године. 

 

 

16. ГУБИТАК 

                                          У хиљадама РСД 

  2020.  2019. 

 
Стање на почетку године 593.716 

 
793.509 

 Корекција покрића губитка из добити за 2015. и 2016. 

  годину, услед извршених уплата добити Оснивачу 1.227 

 

- 

 Покриће губитка (напомена 15) (168.194)  (199.793) 

 Губитак ранијих година 426.749  593.716 

  426.749  593.716 

 

У 2020. години, Надзорни одбор Предузећа ставио је ван снаге одлуке о покрићу губитка у 

износу од РСД 1.227 хиљада из остварене добити за 2015. и 2016. годину. Наведени износ је 

уплаћен Оснивачу 25.11.2020. и 30.11.2020. године.  

Губитак у износу од РСД 426.749 хиљада (2019. година РСД 593.716 хиљада), обухвата 

губитак до висине капитала од РСД 215.120 хиљада (2019. година 383.286 хиљада) и 

губитак изнад капитала од РСД 211.629 хиљада (2019. година 210.430 хиљада). 
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17. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА  

 

               У хиљадама РСД 

 

Резервисања за трошкове у гарантном року 

Руководство процењује трошкове резервисања за будуће захтеве у гарантном року на 

основу информација о овим захтевима у претходним периодима, као и на основу недавних 

трендова који би могли наговестити да се информације о прошлим трошковима могу 

разликовати од будућих захтева. 

Накнаде и друге бенефиције запослених 

Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених обухватају резервисања за 

отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде, које се одмеравају по садашњој 

вредности очекиваних будућих одлива применом дисконтне стопе која одражава камату на 

висококвалитетне хартије од вредности које су исказане у валути у којој ће обавезе за 

пензије бити плаћене. Имајући у виду да у Републици Србији не постоји развијено тржиште 

за овакве обвезнице, користи се дисконтна стопа референтна каматна стопа НБС. 

Основне актуарске претпоставке које су коришћене приликом израчунавања резервисања за 

отпремнине за одлазак у пензију, су: 

   2020. 

 
Дисконтна стопа  1,00% 

 Процењена стопа раста просечне зараде  3,00% 

 Проценат флуктуације  0,61% 

 Износ отпремнине у моменту резервисања  273.653,00 

 Износ отпремнине у претходном периоду  253.107,00 

 Укупан број запослених на дан 31.12. текуће године  161 

 Трошак текуће услуге рада  1.752.468,00 

 Трошак камате  188.091,00 

 Актуарски (добитак)/губитак   5.704.578,00 

 

 Резервисања за 

гарантни рок 

Резервисања за 
накнаде и друге 

бенефиције 

запослених УКУПНО 

 2020. 2019. 2020. 2019. 2020. 2019. 

Стање на почетку године 4.309 - - - 4.309 - 

Исправка материјално значајне грешке - - 31.086 - 31.086 - 

Кориговано почетно стање 4.309 - 31.086 - 35.395 - 

Додатна резервисања извршена на 

  терет трошкова периода (напомена 34) 143 4.309 10.032 - 10.175 4.309 

Искоришћени износи у току периода  - - (590) - (590) - 

Укинути неискоришћени износи у 

  корист прихода (напомена 40) (533) - (189) - (722) - 

Пренос на краткорочна резервисања (3.776) - - - (3.776) - 

Заокружење - - 1 - 1 - 

Стање на крају године 143 4.309 40.340 - 40.483 4.309 
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18. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ  

Обавезе по дугорочним кредитима су обавезе које доспевају у року дужем од годину дана 

од дана чинидбе, односно од дана годишњег билансирања.  

 
  У хиљадама РСД 

 Износ у валути 2020.  2019. 

Дугорочни кредити у земљи у РСД      

“АИК банка” ад, Београд      

  - Почетно стање   251.250  270.000 

  - Репрограм због мораторијума   11.250  - 

   262.500  270.000 

Текуће доспеће (напомена 19)   (45.000)  (18.750) 

   217.500  251.250 

 

Обавеза по дугорочном кредиту према “АИК Банка” ад, Београд, у износу од РСД 217.500 

хиљада (2019. година-РСД 251.250 хиљада) обухвата обавезу по Уговору о дугорочном 

кредиту за финансирање обртних средстава бр. 105080845510552698 од 03. јула 2019. 

године, на укупан износ од РСД 270.000 хиљада. Иницијално, кредит је одобрен на период 

од 84 месеца од дана пуштања у коришћење (5. јули 2019. године), са периодом мировања 

кредита у трајању од 12 месеци и доспећем за плаћање у 72 једнаке месечне рате, након 

истека грејс периода, односно до 5. јула 2026. године. Камата је била уговорена у висини од 

5,83%.  

У 2020. години због пандемије изазване ЦОВИД-19, Предузеће је прихватило мораторијум 

на отплату обавеза за период важења ванредног стања (3 месеца) у износу од РСД 11.250 

хиЉада, тако да је доспеће враћања кредита 5. октобар 2026. године. Нова камата је 

уговорена у висини од 4,66%. 

Део обавеза по дугорочним кредитима који доспева за плаћање у року од годину дана од 

дана годишњег билансирања исказује се на краткорочним обавезама као део дугорочних 

обавеза који доспева до једне године. 

 

 

19. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 

               У хиљадама РСД 

  2020.  2019. 

 
Краткорочни зајмови у земљи 15.568  20.023 

 Део дугорочних кредита који доспева до једне године:    

   - АИК банка ад, Београд 45.000  18.750 

  60.568  38.773 

 

Краткорочни зајмови у земљи обухватају обавезе за примљене зајмове од јавних предузећа 

чији је оснивач Град Нови Сад у износу од РСД 15.568 хиљада. Зајмови су добијени ранијих 

година, без камате, од следећих предузећа: 

                У хиљадама РСД 

  2020.  2019. 

 
ЈКП Тржница Нови Сад 6.870  7.823 

 ЈКП Водовод и канализација Нови Сад 6.035  7.000 

 Град Нови Сад-НС Стамбена агенција града Новог Сада 2.663  3.200 

 ЈКП Новосадска Топлана, Нови Сад -  2.000 

  15.568  20.023 
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20. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ 

               У хиљадама РСД 

  2020.  2019. 

 Примљени аванси    

   - од правних лица у земљи 284  1.212 

   - од скупштина станара 1.000  753 

   - од физичких лица у земљи 94  63 

  1.378  2.028 

 

 

21. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 

               У хиљадама РСД 

  2020.  2019. 

 
Добављачи у земљи 34.717  18.468 

 Остале обавезе из пословања-обавезе за издате 

  менице ЈКП Тржница Нови Сад 9.505  9.505 

  44.222  27.973 

 

 

22. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

               У хиљадама РСД 

  2020.  2019. 

 
Обавезе по основу зарада и накнада зарада, бруто 15.694  13.303 

 Обавезе по основу камата 2.255  799 

 Обавезе према запосленима  18  18 

 Обавезе према члановима надзорног одбора 75  75 

 Обавезе за нето накнаде по уговору оделу 67  2 

 Обавезе за краткорочна резервисања 5.072  2.194 

 Остале обавезе:    

   - административне забране 877  647 

   - судски спорови-добављачи 36  36 

   - друге обавезе 179  135 

  24.273  17.209 

 

 

23. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗА, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 

               У хиљадама РСД 

  2020.  2019. 

 
Обавезе за порез из резултата 21.322  23.030 

 Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине 80  43 

  21.402  23.073 

 

 

24. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 

                            У хиљадама РСД 

  2020.  2019. 

 
Одложени приходи и примљене донације (примљена 

  средства од оснивача 28.12.2020. године за набавку 

  опреме) 9.240  - 

 Остала временска разграничења 23  - 

  9.263  - 
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25. УСАГЛАШАВАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА  

На дан биланса 31.12.2020. године неусаглашена су следећа потраживања и обавезе: 

           У хиљадама РСД 

 
Број Износ 

% 

(број) 

% 

(Износ) 

- неусаглашена потраживања од купаца 16 147 12,3 0,4 

- неусаглашене обавезе према добављачима 2 251 0,9 0,7 

 

 

26. ПОРЕЗ НА ДОБИТ 

 

 Компоненте пореза на добит 

Главне компоненте пореза на добит су следеће: 

          У хиљадама РСД 

  2020.  2019. 

 Порески расход периода    

 Порески расход обрачунат на добит текуће године 8.954  23.030 

 Одложени порески приходи периода (1.814)  (8.577) 

  7.140  14.453 

 

Усаглашавање пореског расхода и рачуноводствене добити пре опорезивања 

Обрачунати порески расход се разликује од теоријског износа који би се добило применом 

важеће пореске стопе од 15% на рачуноводствену добит пре опорезивања, као што следи: 

              У хиљадама РСД 

  2020.  2019. 

 
Добит пре опорезивања 46.718  191.418 

 Порез обрачунат по прописаној пореској стопи – 15% 7.008  28.713 

     

 Усклађивање и корекција расхода 14.366  (13.794) 

 Усклађивање и корекција прихода (1.392)  (6.328) 

 Опорезива добит/(губитак у пореском билансу) 59.692  171.296 

 Износ губитка из пореског биланса ранијих година -  (17.766) 

 Пореска основица 59.692  153.530 

 Обрачунати порез 8.954  23.030 

 Ефективна пореска стопа 19,17  12,03% 

 

Одложена пореска средства  

Промене на рачуну одложена пореска средства у току године биле су као што следи: 

                  У хиљадама РСД 

 
Резервисања за 

отпремнине 

Резервисања за 

јубиларне 

награде 

Разлика између 

основица Укупно 

Одложена пореска средства     

Стање 31.12.2019. - - - - 

Корекција почетног стања 01.01.2020. 2.885 1.778 3.914 8.577 

Кориговано стање 1. јануара 2020.  2.885 1.778 3.914 8.577 

У корист биланса успеха 1.084 304 426 1.814 

Стање 31. децембра 2020.г. 3.969 2.082 4.340 10.391 
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27. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

                      У хиљадама РСД 

  2020.  2019. 

 Приходи од продаје производа и услуга 

  на домаћем тржишту 458.138  376.748 

  458.138  376.748 

 

28. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, 

 ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛИЧНО 
 

                      У хиљадама РСД 

  2020.  2019. 

 Приходи од условљених донација оснивача 

  (за набавку опреме) 10.495  - 

  10.495  - 

 

 

29. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ  

                    У хиљадама РСД 

  2020.  2019. 

 
Приходи од закупнина 734  1.013 

  734  1.013 

 

 

30. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 

                   У хиљадама РСД 

  2020.  2019. 

 
Трошкови материјала за израду 57.732  51.040 

 Трошкови осталог материјала (режијског) 465  468 

 Трошкови резервних делова 851  481 

 Трошкови једнократног отписа алата и инвентара 2.986  682 

  62.034  52.671 

 

 

31. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ  

                   У хиљадама РСД 

  2020.  2019. 

 
Трошкови горива 5.935  6.335 

 Трошкови електричне енергије 1.649  1.268 

  7.584  7.603 

 

 

32. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 

 

                   У хиљадама РСД 

  2020.  2019. 

 
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 152.685  141.410 

 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде 

  на терет послодавца 26.189  24.862 

 Трошкови накнада по уговору о делу 2.519  405 

 Трошкови накнада по уговору о повременим 

  и привременим пословима 5.917  1.806 

 Трошкови накнада директору, односно члановима 

  органа управљања и надзора 1.415  1.424 

 Остали лични расходи и накнаде 17.697  32.411 

  206.422  202.318 

 Број запослених на крају године 181  179 
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Остали лични расходи  

                   У хиљадама РСД 

  2020.  2019. 

 
Накнада трошкова запосленима на службеном путу 116  522 

 Накнаде трошкова превоза на рад и са рада 6.989  7.938 

 Отпремнине за одлазак у пензију 94  1.917 

 Отпремнине запосленима за чијим радом  

   је престала потреба -  12.842 

 Накнада за неискоришћен годишњи одмор 63  191 

 Солидарна помоћ запосленом 9.960  8.953 

 Јубиларне награде -  48 

 Давања запосленом која се не сматрају зарадом  475  - 

  17.697  32.411 

 

 

33. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА  

                   У хиљадама РСД 

  2020.  2019. 

 
Трошкови услуга на изради учинака 79.708  40.323 

 Трошкови транспортних услуга 2.308  1.979 

 Трошкови услуга одржавања 7.304  5.093 

 Трошкови закупнина 575  2.749 

 Трошкови рекламе и пропаганде 531  191 

 Трошкови осталих услуга 4.127  3.855 

  94.553  54.190 

 

 

34. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 
                    У хиљадама РСД 

  2020.  2019. 

 
Трошкови дугорочних резервисања за гарантни 

  рок (напомена 17) 143  4.309 

 Трошкови краткорочних резервисања за гарантни рок  1.297  2.194 

 Трошкови дугорочних резервисања за накнаде и друге 

  бенефиције запослених (напомена 17) 10.032  31.086 

  11.472  37.589 

 

 

35. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ  

                    У хиљадама РСД 

  2020.  2019. 

 
Трошкови непроизводних услуга 20.186  18.522 

 Трошкови репрезентације 114  214 

 Трошкови премија осигурања 1.654  1.619 

 Трошкови платног промета 663  2.472 

 Трошкови чланарина 709  645 

 Трошкови пореза 1.292  443 

 Остали нематеријални трошкови 1.025  6.699 

  25.643  30.614 

 

Најзначајнији трошкови непроизводних услуга обухватају провизију ЈКП „Информатика“ 

Нови Сад у износу од РСД 13.879 хиљада (2019. година РСД 13.790 хиљада). 
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36. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ  

                    У хиљадама РСД 

  2020.  2019. 

 Приходи од камата од трећих лица    

   -по потраживањима из дужничко-поверилачких односа 2.223  3.009 

   -по осталим основама -  19 

  2.223  3.028 

 

 

37. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ  

                    У хиљадама РСД 

  2020.  2019. 

 Расходи камата према трећим лицима    

   -по кредитима 7.515  8.179 

   -по осталим финансијским обавезама 48  3.000 

   -по основу јавних прихода 1.485  20 

   -по обавезама из дужничко-поверилачких односа и по   

основу судских спорова са добављачима 124  775 

   -по судским споровима са запосленима 12  382 

 Негативни ефекти валутне клаузуле -  2 

  9.184  12.358 

 

 

38. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ  

ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО  

ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА  

                   У хиљадама РСД 

  2020.  2019. 

 Приходи од усклађивања вредности потраживања 

  од купаца у земљи (напомена 9) 2.835  4.985 

 Приходи од усклађивања вредности потраживања 

  по основу обједињене наплате (напомена 9) 3.207  3.901 

  6.042  8.886 

 

 

39. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ 

ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО  

ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА  

                   У хиљадама РСД 

  2020.  2019. 

 
Обезвређење потраживања од купаца у земљи (напомена 9) 1.405  1.355 

 Обезвређење потраживања по основу обједињене 

  наплате (напомена 9) 5.764  7.520 

  7.169  8.875 
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40. ОСТАЛИ ПРИХОДИ  

                   У хиљадама РСД 

  2020.  2019. 

 Добици по основу расходовања и продаје нематеријалне 

  имовине, некретнина, постројења и опреме 6.662  - 

 Вишкови 1.915  34 

 Приходи од смањења обавеза према добављачима 29  40.054 

 Приходи од смањења обавеза према Комерцијалној банци -  140.704 

 Приходи од смањења обавеза према запосленима -  21.691 

 Приходи од укидања дугорочних резервисања 722  - 

 Приходи од укидања краткорочних резервисања 2.194  - 

 Приходи од усклађивањавредности остале имовине (аванс) 7  - 

 Остали непоменути приходи:    

   -приходи од наплаћених трошкова по судским споровима 4.425  5.105 

   -остало 65  1.402 

  16.019  208.990 

 

 

41. ОСТАЛИ РАСХОДИ 

                   У хиљадама РСД 

  2020.  2019. 

 Губици по основу расходовања и продаје нематеријалне 

  имовине, некретнина, постројења и опреме 14  15 

 Мањкови 820  286 

 Расходи по основу директних отписа потраживања -  445 

 Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе 149  724 

 Остали непоменути расходи:    

   -трошкови спорова (ЈКП Информатика) 10.394  16.989 

   -трошкови спорова са добављачима 42  - 

   -трошкови спорова са запосленима 78  - 

   -накнаде штете -  62 

   -остали непоменути расходи 31  191 

 Обезвређење датих аванса -  569 

  11.528  19.281 

 

 

42. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, 

 ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И  

ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА 

 

                   У хиљадама РСД 

  2020.  2019. 

 
Расходи по основу исправки грешака из ранијег периода 1.973  5.623 

 Приходи по основу исправки грешака из ранијег периода (23)  (340) 

  1.950  5.283 

 

 

43. ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ 

Предузеће није имало потенцијалне финансијске обавезе у вези са банкарским и другим 

гаранцијама и по другим основама, које су настале у редовном току пословања. 
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