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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 

Rukovodstvu JKP Komunalac Leskovac 

 
Mišljenje 
 
Izvršili smo reviziju finansijskih izveštaja preduzeća JKP Komunalac Leskovac (“Preduzeće“), koji 
obuhvataju bilans stanja na dan 31.12.2021. godine, bilans uspeha, kao i napomene uz finansijske izveštaje 
koje sadrže značajne računovodstvene politike. 
 
Po našem mišljenju, priloženi finansijski izveštaji Preduzeća, sastavljeni su, po svim materijalno značajnim 
pitanjima, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i propisima Republike Srbije. 
 
Osnov za mišljenje 
 
Reviziju smo izvršili u skladu s Međunarodnim standardima revizije. Naša odgovornost prema tim 
standardima je detaljnije opisana u sekciji Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izveštaja našeg 
izveštaja. Nezavisni smo u odnosu na Preduzeće u skladu s etičkim zahtevima relevantnim za našu reviziju 
ovih finansijskih izveštaja u Republici Srbiji, odnosno u skladu s Etičkim kodeksom za profesionalne 
računovođe Odbora za međunarodne etičke standarde za računovođe, i ispunili smo naše druge 
odgovornosti u skladu s tim zahtevima. Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i 
odgovarajući da obezbede osnovu za izražavanje našeg mišljenja. 
 
Skretanje pažnje   
 
Skrećemo pažnju na Napomenu 27 uz finansijske izveštaje u kojoj je obelodanjena procena rukovodstva o 
tekućem ili potencijalnom uticaju pandemije izazvane korona virusom Covid-19 na poslovanje Preduzeća. 
 
Naše mišljenje nije modifikovano u pogledu ovog pitanja. 
 
Odgovornost rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje za finansijske izveštaje 
 
Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa Zakonom o računovodstvu 
i propisima Republike Srbije, kao i za interne kontrole koje smatra neophodnim za sastavljanje finansijskih 
izveštaja koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja, nastale usled pronevere ili greške. 
 
U procesu pripreme finansijskih izveštaja, rukovodstvo je odgovorno za procenu sposobnosti Preduzeća 
da nastavi poslovanje u skladu s načelom stalnosti poslovanja, obelodanjujući, gde je to primenjivo, pitanja 
koja se odnose na stalnost poslovanja i koristeći načelo stalnosti poslovanja kao računovodstvenu osnovu, 
osim ako rukovodstvo namerava da likvidira Preduzeće ili da obustavi njegovo poslovanje, ili nema drugu 
realnu mogućnost sem da to učini. 
 
Lica ovlašćena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izveštavanja Preduzeća. 
 
Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izveštaja 
 
Naši ciljevi su da se u razumnoj meri uverimo da finansijski izveštaji, uzeti u celini, ne sadrže materijalno 
značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške, i da izdamo revizorski izveštaj koji 
sadrži naše mišljenje. Uveravanje u razumnoj meri predstavlja visok nivo uveravanja, ali ne i garanciju da 
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БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2021. 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 + 0009
+ 0017 + 0018 + 0028) 0002 13 55.748 63.242 51.174

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

010 1. Улагања у развој 0004

011, 012 и 014
2. Концесије, патенти, лиценце, робне
и услужне марке, софтвер и остала
нематеријална имовина

0005

013 3. Гудвил 0006

015 и 016
4. Нематеријална имовина узета у
лизинг и нематеријална имовина у
припреми

0007

017 5. Аванси за нематеријалну имовину 0008

02
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И
ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 +
0014 + 0015 + 0016)

0009 13 55.748 63.242 51.174

020, 021 и 022 1. Земљиште и грађевински објекти 0010 6.663 6.140 6.607

023 2. Постројења и опрема 0011 49.085 57.102 44.567

024 3. Инвестиционе некретнине 0012

025 и 027
4. Некретнине, постројења и опрема
узети у лизинг и некретнине,
постројења и опрема у припреми

0013

026 и 028
5. Остале некретнине, постројења и
опрема и улагања на туђим
некретнинама, постројењима и опреми

0014

029 (део) 6. Аванси за некретнине, постројења и
опрему у земљи 0015

029 (део) 7. Аванси за некретнине, постројења и
опрему у иностранству 0016

03 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА 0017

04 и 05

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА
ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 +
0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 +
0027)

0018



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

040 (део), 041 (део) и 042 (део)
1. Учешћа у капиталу правних лица
(осим учешћа у капиталу која се
вреднују методом учешћа)

0019

040 (део), 041 (део), 042 (део) 2. Учешћа у капиталу која се вреднују
методом учешћа 0020

043, 050 (део) и 051 (део)

3. Дугорочни пласмани матичном,
зависним и осталим повезаним лицима
и дугорочна потраживања од тих лица
у земљи

0021

044, 050 (део), 051 (део)

4. Дугорочни пласмани матичном,
зависним и осталим повезаним лицима
и дугорочна потраживања од тих лица
у иностранству

0022

045 (део) и 053 (део) 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и
зајмови) у земљи 0023

045 (део) и 053 (део) 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и
зајмови) у иностранству 0024

046
7. Дугорочна финансијска улагања
(хартије од вредности које се вреднују
по амортизованој вредности)

0025

047 8. Откупљене сопствене акције и
откупљени сопствени удели 0026

048, 052, 054, 055 и 056
9. Остали дугорочни финансијски
пласмани и остала дугорочна
потраживања

0027

28 (део), осим 288 V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА 0028

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0029 45

 
Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037
+ 0038 + 0044 + 0048 + 0057+
0058)

0030 60.348 50.171 58.574

Класа 1, осим групе рачуна 14 I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035
+ 0036) 0031 14 743 543 463

10 1. Материјал, резервни делови, алат и
ситан инвентар 0032 14 743 543 463

11 и 12 2. Недовршена производња и готови
производи 0033

13 3. Роба 0034

150, 152 и 154 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у
земљи 0035

151, 153 и 155 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у
иностранству 0036

14 II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ
ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА 0037

20
III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ
ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042
+ 0043)

0038 15 35.096 36.531 31.883

204 1. Потраживања од купаца у земљи 0039 15 35.096 36.531 31.883

205 2. Потраживања од купаца у
иностранству 0040



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

200 и 202 3. Потраживања од матичног, зависних
и осталих повезаних лица у земљи 0041

201 и 203
4. Потраживања од матичног, зависних
и осталих повезаних лица у
иностранству

0042

206 5. Остала потраживања по основу
продаје 0043

21, 22 и 27 IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА
ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047) 0044 16 8.881 8.303 8.926

21, 22 осим 223 и 224, и 27 1. Остала потраживања 0045 16 8.881 8.303 8.926

223 2. Потраживања за више плаћен порез
на добитак 0046

224
3. Потраживања по основу
преплаћених осталих пореза и
доприноса

0047

23
V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 +
0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)

0048

230 1. Краткорочни кредити и пласмани -
матично и зависна правна лица 0049

231 2. Краткорочни кредити и пласмани -
остала повезана лица 0050

232, 234 (део) 3. Краткорочни кредити, зајмови и
пласмани у земљи 0051

233, 234 (део) 4. Краткорочни кредити, зајмови и
пласмани у иностранству 0052

235 5. Хартије од вредности које се
вреднују по амортизованој вредности 0053

236 (део)
6. Финансијска средства која се
вреднују по фер вредности кроз Биланс
успеха

0054

237 7. Откупљене сопствене акције и
откупљени сопствени удели 0055

236 (део), 238 и 239 8. Остали краткорочни финансијски
пласмани 0056

24 VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ
ЕКВИВАЛЕНТИ 0057 17 15.628 4.794 17.302

28 (део), осим 288 VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА
ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0058

 
Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА
ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 +
0030)

0059 116.096 113.413 109.793

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0060 17.818 23.734 29.650

ПАСИВА

 
А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 +
0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411
- 0412) ≥ 0

0401 48.922 47.633 47.470

30, осим 306 I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 0402 19.1 11.966 11.966 11.966

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0403



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

306 III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА 0404

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0405 19.1 24.700 24.700 24.700

330 и потражни салдо рачуна 331,332,
333, 334, 335, 336 и 337

V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ
РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ
ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ
СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ
ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА

0406 12.303 12.303 12.303

дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,
334, 335, 336 и 337

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО
ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И
ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА

0407

34 VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409
+ 0410) 0408 19.2 1.289 163 383

340 1. Нераспоређени добитак ранијих
година 0409

341 2. Нераспоређени добитак текуће
године 0410 19.2 1.289 163 383

 VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0411

35 IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) 0412 19.2 1.336 1.499 1.882

350 1. Губитак ранијих година 0413 19.2 1.336 1.499 1.882

351 2. Губитак текуће године 0414

 
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420
+ 0428)

0415

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА
(0417+0418+0419) 0416

404 1. Резервисања за накнаде и друге
бенефиције запослених 0417

400 2. Резервисања за трошкове у
гарантном року 0418

40, осим 400 и 404 3. Остала дугорочна резервисања 0419

41 II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422
+ 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) 0420

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у
капитал 0421

411 (део) и 412 (део)

2. Дугорочни кредити и остале
дугорочне обавезе према матичном,
зависним и осталим повезаним лицима
у земљи

0422

411 (део) и 412 (део)

3. Дугорочни кредити и остале
дугорочне обавезе према матичном,
зависним и осталим повезаним лицима
у иностранству

0423

414 и 416 (део) 4. Дугорочни кредити, зајмови и
обавезе по основу лизинга у земљи 0424

415 и 416 (део)
5. Дугорочни кредити, зајмови и
обавезе по основу лизинга у
иностранству

0425

413 6. Обавезе по емитованим хартијама од
вредности 0426



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

419 7. Остале дугорочне обавезе 0427

49 (део), осим 498 и 495 (део) III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА 0428

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0429 345 812

495 (део) Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ
ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ 0430

 

Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 +
0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453
+ 0454)

0431 66.829 64.968 62.323

467 I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 0432

42, осим 427
II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437
+ 0438 + 0439 + 0440)

0433 3.889 8.555

420 (део) и 421 (део)
1. Обавезе по основу кредита према
матичном, зависним и осталим
повезаним лицима у земљи

0434

420 (део) и 421 (део)
2. Обавезе по основу кредита према
матичном, зависним и осталим
повезаним лицима у иностранству

0435

422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429
(део)

3. Обавезе по основу кредита и зајмова
од лица која нису домаће банке 0436

422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429
(део)

4. Обавезе по основу кредита од
домаћих банака 0437 3.889 8.555

423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) 5. Кредити, зајмови и обавезе из
иностранства 0438

426 6. Обавезе по краткорочним хартијама
од вредности 0439

428 7. Обавезе по основу финансијских
деривата 0440

430 III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И
КАУЦИЈЕ 0441

43, осим 430 IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 +
0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) 0442 21 13.290 13.540 11.785

431 и 433
1. Обавезе према добављачима -
матична, зависна правна лица и остала
повезана лица у земљи

0443

432 и 434
2. Обавезе према добављачима -
матична, зависна правна лица и остала
повезана лица у иностранству

0444

435 3. Обавезе према добављачима у
земљи 0445 21 13.290 13.540 11.785

436 4. Обавезе према добављачима у
иностранству 0446

439 (део) 5. Обавезе по меницама 0447

439 (део) 6. Остале обавезе из пословања 0448

44,45,46, осим 467, 47 и 48 V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
(0450 + 0451 + 0452) 0449 22 53.539 47.539 41.983



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

44, 45 и 46 осим 467 1. Остале краткорочне обавезе 0450 51.313 45.304 39.602

47,48 осим 481 2. Обавезе по основу пореза на додату
вредност и осталих јавних прихода 0451 23 2.147 822 1.567

481 3. Обавезе по основу пореза на
добитак 0452 24 79 1.413 814

427
VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА
НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА
ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО

0453

49 (део) осим 498 VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА
ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0454

 

Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ
КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 +
0431 - 0059) ≥ 0 = (0407 + 0412 -
0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 -
0408 - 0411) ≥ 0

0455

 Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 +
0429 + 0430 + 0431 - 0455) 0456 116.096 113.413 109.793

89 Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0457 17.818 23.734 29.650

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
(„Службени гласник РС“ бр. 89/2020).



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07204787 Шифра делатности 3811 ПИБ 100545204

Назив JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE KOMUNALAC LESKOVAC

Седиште ЛЕСКОВАЦ, Краља Петра И 26 А

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. 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

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 +
1009 - 1010 + 1011 + 1012) 1001 219.777 224.173

60 I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) 1002

600, 602 и 604 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1003

601, 603 и 605 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту 1004

61 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
(1006 + 1007) 1005 5.1 211.687 191.893

610, 612 и 614 1. Приходи од продаје производа и услуга на
домаћем тржишту 1006 5.1 211.687 191.893

611, 613 и 615 2. Приходи од продаје производа и услуга на
иностраном тржишту 1007

62 III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1008

630 IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ
И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА 1009

631 V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И
ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА 1010

64 и 65 VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1011 6 8.090 32.280

68, осим 683, 685 и 686 VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) 1012

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 +
1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) 1013 217.372 214.050

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1014

51 II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1015 7 46.541 37.680

52 III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ
ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) 1016 8 141.381 142.631

520 1. Трошкови зарада и накнада зарада 1017 8 84.827 114.037

521 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и
накнаде зарада 1018 8 50.116 19.564

52 осим 520 и 521 3. Остали лични расходи и накнаде 1019 8 6.438 9.030

540 IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1020 13.622 13.027

58, осим 583, 585 и 586 V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) 1021

53 VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1022 9 8.294 13.977

54, осим 540 VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА 1023

55 VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1024 10 7.534 6.735



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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 1025 2.405 10.123

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 1026

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 +
1030 + 1031) 1027 1.820 2.040

660 и 661
I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА
МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ
ЛИЦИМА

1028

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА 1029 1.820 2.040

663 и 664 III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ 1030

665 и 669 IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 1031

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 +
1035 + 1036) 1032 128 274

560 и 561
I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА
МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ
ЛИЦИМА

1033

562 II. РАСХОДИ КАМАТА 1034 128 274

563 и 564 III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ 1035

565 и 569 IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 1036

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥
0 1037 1.692 1.766

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥
0 1038

683, 685 и 686
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ
ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1039 282

583, 585 и 586
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ
ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1040 2.532 7.502

67 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1041 86

57 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1042 1.032 1.422

Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 +
1041) 1043 221.965 226.213

Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 +
1042) 1044 221.064 223.248

М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 1045 901 2.965

Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 1046

69-59

Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО
ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ
ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ
РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1047

59- 69

О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО
ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ
ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ
РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1048 1.172

П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 +
1047 - 1048) ≥ 0 1049 901 1.793



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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 +
1048 - 1047) ≥ 0 1050

С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1051 79 773

722 дуг. салдо II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1052 857

722 пот. салдо III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1053 467

723 Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА 1054

Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 +
1053 - 1054) ≥ 0 1055 19.2 1.289 163

У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 -
1053 + 1054) ≥ 0 1056

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ
ПРАВА КОНТРОЛЕ 1057

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ
ПРАВНОМ ЛИЦУ 1058

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ
ПРАВА КОНТРОЛЕ 1059

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ
ПРАВНОМ ЛИЦУ 1060

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 1061

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1062

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
(„Службени гласник РС“ бр. 89/2020).
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1. OSNIVANJE I DELATNOST 
 

JKP »Komunalac« Leskovac ja oosnovano  Odlukom SO Leskovac br.06-24/91 od 

27.12.1991 godine.  

Bitnih promena u toku 2021 godine nije bilo. 

 

Sedište Preduzeća  je ul.Kralja Petra Prvog br.26a, Leskovac. 

 

Osnivač društva je SO Leskovac sa iznosom kapitala od 2.731 hiljada dinara i udelom 

od100%. 

 

Direktor preduzeća je  Sinadinović Vladimir. 

 

Matični broj 07204787, PIB 100545204 

 

Pretežna delatnost preduzeća  je održavanje grobnih površina, gradskog zelenila a 

pored pretežne delatnosti, Društvo obavlja i ZOO higijenu (čuvanje i sakupljanje pasa 

lutalica) 
 

Organi društva su Skupština I Nadzorni odbor. 

 

Zakonski zastupnik Preduzeća je Vlada Sinadinović. 

 

Na kraju 2021godine, Drustvo je imalo 183 radnika.(Na kraju 2020 godine 183 zaposlena 

radnika). 

 
 

2. OSNOVA ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 

2.1. Izjava o usklađenosti 

 

Priloženi finansijski izveštaji sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu 

("Službeni glasnik RS", br. 73/2019 i 44/2021 – u daljem tekstu: Zakon) i 

Međunarodnim standardom finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica 

("Sl. glasnik RS", br. 117/2013 - u daljem tekstu: MSFI za MSP).  

 

Osnovne računovodstvene politike primenjene za sastavljanje ovih finansijskih 

izveštaja navedene su u Napomeni 3. Ove politike su konzistentno primenjene na sve 

prikazane godine, osim ako nije drugačije naznačeno.  

 

Priloženi finansijski izveštaji predstavljaju redovne finansijske izveštaje Društva za 

2021godinu. Društvo nema zavisna društva i ne sastavlja konsolidovane finansijske 

izveštaje.  

 

Finansijski izveštaji su prikazani u RSD, koji je u isto vreme i funkcionalna valuta 

Društva. Iznosi su iskazani u RSD, zaokruženi na najbližu hiljadu osim ako nije 

drugačije naznačeno.  

 

Sadržina i forma obrazaca finansijskih izveštaja i sadržina pozicija u obrascima je 

propisana Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna 

društva, zadruge i preduzetnike ("Sl. glasnik RS", br.73/2019 i 44/2021).  
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Kontni okvir i sadržina računa u Kontnom okviru propisana je Pravilnikom o 

kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge i 

preduzetnike ("Sl. glasnik RS", br73/2019 u daljem tekstu: Pravilnik o kontnom 

okviru).  

 

Sastavljanje finansijskih izveštaja u skladu sa MSFI za MSP zahteva primenu 

izvesnih ključnih računovodstvenih procena. Ono, takođe, zahteva da rukovodstvo 

koristi svoje prosuđivanje u primeni računovodstvenih politika Društva. Oblasti koje 

zahtevaju prosuđivanje većeg stepena ili veće složenosti, odnosno oblasti u kojima 

pretpostavke i procene imaju materijalni značaj za finansijske izveštaje obelodanjeni 

su u napomeni 2.2. 
 

Ovi finansijski izveštaji odobreni su od strane Vladimira Sinadinovića, zakonskog 

zastupnika Javnog preduzeća,dana 31.03.2022/. 

 

Reviziju finansijskih izveštaja za 2020 godinu izvršilo je preduzeće za reviziju “Srbo 

Audit”d.o.o., Beograd i izrazilo mišljenje  za finansijske izveštajei za 2020.godinu . 

 
2.2. Pravila procenjivanja 
 
Finansijski izveštaji su sastavljeni na osnovu načela prvobitne (istorijske) vrednosti osim ako 

drugačije nije navedeno u računovodstvenim politikama koje su navedene u daljem 

tekstu. 

 
2.3. Zvanična valuta izveštavanja 
 
Finansijski izveštaji Društva su iskazani u hiljadama dinara (RSD), koji je 

funkcionalna valuta Društva i zvanična valuta u kojoj se podnose finansijski izveštaji 

u Republici Srbiji.Osim ako nije drugačije naznačeno, svi iznosi su navedeni u 

dinarima zaokruženi u hiljadama. 

 
2.4. Korišćenje procenjivanja 
 

Sastavljanje finansijskih izveštaja u skladu primenjenim okvirom za izveštavanje 

zahteva od rukovodstva korišćenje najboljih mogućih procena i razumnih 

pretpostavki, koje imaju efekta na prezentirane vrednosti sredstava i obaveza, kao i 

prihoda i rashoda u toku izveštajnog perioda. Ove procene i pretpostavke su 

zasnovane na prethodnom iskustvu, kao i različitim informacijama raspoloživim na 

dan sastavljanja finansijskih izveštaja, a koje deluju realno i razumno u datim 

okolnostima. Na bazi ovih informacija se formira pretpostavka o vrednosti sredstava i 

obaveza, koju nije moguće neposredno potvrditi na bazi drugih informacija. Stvarna 

vrednost sredstava i obaveza može da odstupa od vrednosti koja je procenjena na ovaj 

način. 

 

Procene, kao i pretpostavke na osnovu kojih su procene izvršene, su predmet redovnih 

provera. Revidirane računovodstvene procene se prikazuju za period u kojem su 

revidirane, u slučaju da procena ima uticaj samo na dati period, ili za period u kojem 

su revidirane i za buduće periode, u slučaju da revidiranje utiče na tekući i na buduće 

periode. 
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Informacije o oblastima kod kojih je stepen procene najveći i koje mogu imati 

najznačajniji efekat na iznose priznate u finansijskim izveštajima Društva, date su u 

okviru sledećih napomena: 

 

• Napomena 3.4 – Koristan vek trajanja nekretnina, postrojenja i opreme, 

• Napomena 3.6 – Obezvređenje potraživanja od kupaca i ostalih potraživanja, 

• Napomena 26(a) – Rezervisanja po osnovu sudskih sporova, 

• Napomena 3.7 - Penzije i ostale naknade zaposlenima 

 
2.5. Uporedni podaci  
 
Uporedne podatke čine pojedinačni finansijski izveštaji za godinu koja se završila 31. 

decembra 2020.godine, pripremljeni u skladu sa računovodstvenim propisima 

važećim u Republici Srbiji.  

 

3. OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE 
 

Računovodstvene politike date u nastavku Društvo konzistentno primenjuje u svim 

periodima prezentiranim u ovim pojedinačnim finansijskim izveštajima.  

 
 
3.1. Načelo stalnosti poslovanja (“going concern“) 
 
Finansijski izveštaji su pripremljeni u skladu sa načelom stalnosti poslovanja (“going 

concern” konceptom), koji podrazumeva da će Preduzeće nastaviti da posluje u 

doglednoj budućnosti. 

 
 
3.2. Poslovne promene u stranoj valuti 
 
Poslovne promene u stranoj valuti su preračunate u dinare po srednjem kursu valute 

utvrđenomna međubankarskom tržištu deviza, koji je važio na dan poslovne promene. 

 

Monetarne pozicije iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunate su u 

dinareprema srednjem kursu utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza, koji je 

važio na danbilansa. Nemonetarne pozicije preračunate su u dinare prema srednjem 

kursu valute koji jevažio na dan poslovne promene. 

Pozitivne i negativne kursne razlike nastale po osnovu izvršenih plaćanja i naplata u 

stranimsredstvima plaćanja u toku godine kao i kursne razlike nastale prilikom 

prevođenja sredstava iobaveza iskazanih u stranoj valuti na dan bilansa iskazane su u 

bilansu uspeha Društva, kaoprihodi/rashodi po osnovu kursnih razlika u okviru 

pozicije finansijskih prihoda/rashoda. 

 

Potraživanja u koje je ugrađena valutna klauzula preračunata su u dinare po srednjem 

kursuvalute koji je važio na dan bilansa. Pozitivni i negativni efekti nastali po ovom 

osnovu iskazanisu u bilansu uspeha Društva, kao prihodi/rashodi po osnovu efekata 

ugovorene zaštite od rizikau okviru kategorije ostalih prihoda/rashoda. 

Zvanični srednji kursevi značajnijih stranih valuta su: 
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Valuta 2021 2020 

  

USD 103.9262 95.6637 

EUR 117.5821 117.5802 

 
 
3.3. Nekretnine, postrojenja i oprema 
 
Nekretnine, postrojenja i oprema iskazuju se po nabavnoj vrednosti umanjenoj za 

akumuliranuispravku vrednosti i gubitke usled obezvređenja. Početno merenje 

nekretnina, postrojenja iopreme vrši se po nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja. 

Nabavna vrednost uključuje izdatkedirektno pripisive nabavljenom sredstvu. 

 

Izdaci za nekretnine, postrojenja i opremu se priznaju kao sredstvo ako i samo ako je 

verovatnoda će buduće ekonomske koristi povezane sa tim sredstvom priticati u 

Društvo i ako se izdaci zato sredstvo mogu pouzdano meriti. Nabavke nekretnina, 

postrojenja i opreme tokom godineevidentirane su po nabavnoj vrednosti koju čini 

faktura dobavljača uvećana za zavisne troškovenabavke i troškove dovođenja sredstva 

u stanje funkcionalne pripravnosti. 

 

Primenjene godišnje stope amortizacije su : 

 

Sredstvo Procenjeni vek 
trajanja u godinama 

Stopa % 

Građevinski objekti 40 2,5 

Proizvodna oprema 10-20 5-20 

Putnička vozila 7 15 

Kompjuterska oprema 3.3 30 

Kancelarijska oprema 8-10 10-12,5 
 

Određivanje korisnog veka trajanja nekretnina, postrojenja i opreme se zasniva na 

prethodnom iskustvu sa sličnim sredstvima, kao i na anticipiranom tehničkom razvoju 

i promenama na koje utiče veliki broj ekonomskih ili industrijskih faktora. 

Adekvatnost određenog korisnog veka trajanja se preispituje na godišnjem nivou ili 

kada god postoji indikacija da je došlo do značajne promene faktora koji su 

predstavljali osnov za određivanje korisnog veka trajanja. 

 
 
3.4. Zalihe 
 
Zalihe se iskazuju po ceni koštanja ili po neto prodajnoj vrednosti u zavisnosti od toga 

koja jeniža. Neto prodajna vrednost je cena po kojoj zalihe mogu biti prodate u 

normalnim uslovimaposlovanja nakon umanjenja cene za troškove prodaje. 

 

Nabavnu vrednost sirovina i trgovačke robe čini fakturna cena dobavljača uvećana za 

zavisnetroškove nabavke. 

Zalihe sitnog inventara koje se nabavljaju od dobavljača mere se po nabavnoj 

vrednosti I po neto prodajnoj vrednosti, ako je niža. 

Stavljanjem u upotrebu sitanog inventara otpisuje se 100% njegova vrednost. 

 
 
3.5. Potraživanja 
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Potraživanja od kupaca mere se po vrednosti iz originalne fakture. Ako se vrednost u 

fakturi iskazuje u stranoj valuti, vrši se preračunavanje u izveštajnu valutu po kursu 

Narodne banke Srbije važećem na dan transakcije (promptni kurs). Promene deviznog 

kursa od datuma transakcije do datuma naplate potraživanja iskazuju se kao kursne 

razlike u korist prihoda ili na teret rashoda. Potraživanja iskazana u stranoj valuti na 

dan bilansa preračunavaju se prema važećem zaključnom kursu Narodne banke Srbije 

a kursne razlike priznaju se kao prihod ili rashod perioda. 

 

Trajni - direktan otpis potraživanja vrši se za sva potraživanja kada je izvesno da ne 

mogu biti naplaćena u slučajevima prinudnog poravnanja, vanparničnog postupka, 

nastupa zastarelosti, konačne sudske odluke ili drugog konačnog sudskog akta kao i u 

drugim slučajevima kada Društvo poseduje verodostojan dokaz. 

 

Ispravka vrednosti potraživanja-indirektan otpis vrši se za sporna potraživanja čija je 

naplata pokrenuta sudskim putem ili za sumnjiva potraživanja kada postoji izvesnost 

da naplata celog ili dela potraživanja više nije verovatna. Prema poreskim propisima 

ispravka vrednosti se ne priznaje za potraživanja od dužnika kojima društvo 

istovremeno duguje. 

 

Iznos ispravke vrednosti - indirektan otpis, odnosno trajnog – direktnog otpisa 

utvrđuje se na predlog komisije za popis odlukom nadzornog odbora Preduzeća. 
 

 

3.6. Naknade zaposlenima 
 
Kratkoročne beneficije zaposlenih-porezi i doprinosi za obavezno socijalno 

osiguranje 

 

U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Društvo je obavezno da 

uplaćujedoprinose raznim državnim fondovima za socijalnu zaštitu. Ove obaveze 

uključuju doprinose na teret zaposlenih i na teret poslodavca u iznosima koji se 

obračunavaju primenom zakonompropisanih stopa. Društvo ima zakonsku obavezu da 

izvrši obustavu obračunatih doprinosa izbruto zarada zaposlenih i da za njihov račun 

izvrši prenos obustavljenih sredstava u koristodgovarajućih državnih fondova. 

Doprinosi na teret zaposlenih i na teret poslodavca knjiže sena teret troškova u 

periodu na koji se odnose. 

 

Dugoročne beneficije zaposlenih - obaveze po osnovu otpremnina i jubilarnih 

nagrada 

 

U skladu sa zakonom, Društvo je u obavezi da isplati otpremnine prilikom odlaska u 

penziju uvisini 2 bruto mesečne zarade koju je zaposleni ostvario u mesecu koji 

prethodi mesecu u komese isplaćuje otpremnina, a koje pri tom ne mogu biti manje od 

2 prosečne mesečne bruto zaradeisplaćene u Republici Srbiji u mesecu koji prethodi 

mesecu u kome se isplaćuje otpremnina. 

 

Pored toga, Društvo može, na predlog sindikata, doneti odluku o isplati jubilarnih 

nagrada. 
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Obračun i iskazivanje dugoročnih obaveza po osnovu otpremnina i jubilarnih nagrada 

nije izvršenobudući da se radi o dugoročnim naknadama zaposlenima, a ne o 

naknadama nakonprestanka radnog odnosa, aktuarski dobici i gubici, kao i troškovi 

priznaju se ucelini u periodu u kome nastanu. Društvo nema dodatnih obaveza za 

naknade zaposlenima poovom osnovu. 

 

Društvo nema sopstvene penzione fondove i opcije za isplate zaposlenima u vidu 

akcija i po tom osnovu ima/nema identifikovanih obaveza na dan 31. decembra 

2021godine. 

 

Kratkoročna, plaćena odsustva 

 

Akumulirana plaćena odsustva mogu da se prenose i koriste u narednim periodima, 

ukoliko utekućem periodu nisu iskorišćena u potpunosti. Očekivani troškovi plaćenih 

odsustava sepriznaju u iznosu kumuliranih neiskorišćenih prava na dan bilansa, za 

koje se očekuje da će bitiiskorišćeni u narednom periodu. U slučaju neakumuliranog 

plaćenog odsustva, obaveza ilitrošak se ne priznaju do momenta kada se odsustvo 

iskoristi. 

 

Prema proceni rukovodstva Društva, iznos kratkoročnih plaćenih odsustava na dan 31. 

decembra 2021 godine nije materijalno značajan i shodno tome, Društvo nije izvršilo 

ukalkulisavanje navedenih obaveza na dan bilansa stanja. 

 

 
3.7. Rezervisanja 
 
Rezervisanje se priznaje u bilansu stanja u momentu kada Društvo ima pravnu ili 

stvarnuobavezu nastalu kao rezultat prošlih događaja i kada je verovatno da će 

podmirenje obavezezahtevati odliv sredstava s ekonomskim koristima. 

 

 
3.8. Kapital 
 
Kapital Društva obuhvata osnovni kapital po osnovu udela osnivača, rezerve, i 

akumulirani rezultat. Kapital Društva obrazovan je iz uloženih sredstava osnivača 

Društva u novčanom obliku. Osnivač ne može povlačiti sredstva uložena u osnovni 

kapital Društva. 

 

 

3.9. Obaveze 
 

Obavezama se smatraju Dugoročne obaveze (obaveze prema matičnim i zavisnim 

pravnim licima, obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima, dugoročni krediti, 

obaveze po dugoročnim hartijama od vrednosti i ostale dugoročne obaveze).  

 

Kratkoročne finansijske obaveze (kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih 

lica, kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica, kratkoročni krediti u 

zemlji, kratkoročni krediti u inostranstvu, deo dugoročnih kredita koji dospeva do 

jedne godine i ostale kratkoročne finansijske obaveze).  
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Obaveze iz poslovanja (primljeni avansi, depoziti i kaucije, dobavljači matična i 

zavisna pravna lica, dobavljači ostala povezana pravna lica, dobavljači u zemlji, 

dobavljači u inostranstvu i ostale obaveze iz poslovanja) i ostale kratkoročne obaveze. 

 
3.10. Prihodi 
 

Prihodi od prodaje i pružanja usluga 

 

Prihodi od prodaje proizvoda i robe se priznaju u momentu kada se značajni rizici i 

koristi kojiproizilaze iz vlasništva nad proizvodima i robom prenesu na kupca. Prihodi 

od prodajeproizvoda i robe su iskazani po fakturnoj vrednosti umanjenoj za odobrene 

popuste i porez nadodatu vrednost. Prihodi od pružanja usluga se priznaju u 

obračunskom periodu u kome je usluga pružena iiskazuju po fakturnoj vrednosti 

umanjenoj za odobrene popuste i porez na dodatu vrednost. 

 

Finansijski prihodi 

 

Finansijski prihodi obuhvataju prihode od kamata, kursnih razlika, dividendi i ostali 

finansijskiprihodi, ostvareni iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim 

pravnim licima. Prihodi od kamata se, u skladu sa načelom uzročnosti, priznaju u 

bilansu uspeha perioda na kojise odnose. 

 

Ostali prihodi 

 

U okviru ostalih prihoda iskazani su dobici po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja 

i opreme i nematerijalnih ulaganja, dobici od prodaje materijala, naplaćena otpisana 

potraživanja, viškovi, prihodi od smanjenja obaveza, prihodi od ukidanja dugoročnih 

rezervisanja, prihodi odusklađivanja vrednosti imovine. 

 
 
3.11. Rashodi 
 
Rashodi se priznaju u bilansu uspeha po načelu uzročnosti prihoda i rashoda odnosno 

naobračunskoj osnovi i utvrđuju se za period kada su nastali. 

 

Poslovni rashodi 

 

Poslovni rashodi obuhvataju troškove uslovljene stvaranjem prihoda od prodaje i 

uključujunabavnu vrednost prodate robe, troškove materijala, goriva i energije, bruto 

zarade, troškoveamortizacije i usluge pružene od strane trećih lica. Poslovni rashodi 

obuhvataju i opšte troškovekao što su troškovi zakupa, marketinga, osiguranja, 

platnog prometa, poreza i ostali troškovinastali u tekućem obračunskom periodu. 

 

Finansijski rashodi 

 

Finansijski rashodi obuhvataju rashode po osnovu kamata i kursnih razlika i ostale 

finansijskerashode. Rashodi kamate obuhvataju kamatu obračunatu na primljene 

kredite, koja se evidentirau bilansu uspeha perioda na koji se odnose, a u skladu sa 

načelom uzročnosti. 
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Ostali rashodi 

 

U okviru ostalih rashoda iskazani su gubici po osnovu prodaje i rashodovanja 

nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja, gubici od prodaje 

materijala, manjkovi, rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja, rashodi po 

osnovu obezvređenja imovine. 

 

 
3.12. Porez na dobitak 
 

Porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa odredbama 

Zakona oporezu na dobit pravnih lica Republike Srbije. Tekući porez na dobitak 

predstavlja iznos obračunat primenom propisane poreske stope od 15% na osnovicu 

koju predstavlja oporezivi dobitak. Oporezivi dobitak se utvrđuje u poreskom bilansu 

kao dobit pre oporezivanja iskazanau bilansu uspeha, nakon usklađivanja prihoda i 

rashoda na način propisan poreskimzakonodavstvom Republike Srbije. Iznos ovako 

utvrđenog poreza i iskazanog u poreskoj prijavise umanjuje po osnovu poreskih 

kredita i poreskih podsticaja. 

 

Poresko zakonodavstvo Republike Srbije ne predviđa da se poreski gubici iz tekućeg 

perioda mogu koristiti kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim 

periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu, izuzev 

onih iz kojih proizilaze kapitalni gubici i dobici, mogu se iskoristiti za umanjenje 

dobiti utvrđene u poreskom bilansu budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet 

godina. 

 

Odloženi porez 

 

Odloženi poreski efekti obračunavaju se za sve privremene razlike između poreske 

osnovesredstava i obaveza i njihove knjigovodstvene vrednosti utvrđene u skladu sa 

propisima oračunovodstvu Republike Srbije. Važeće poreske stope na dan bilansa 

stanja ili poreske stopekoje su nakon tog dana stupile na snagu, koriste se za 

utvrđivanje odloženog poreza. Odložene poreske obaveze priznaju se u celini za sve 

oporezive privremene razlike. Odložena poreska sredstva priznaju se za sve odbitne 

privremene razlike, kao i po osnovu poreskih gubitaka i poreskih kredita koji se mogu 

preneti u naredne fiskalne periode do stepena do kojeg je izvesno da će postojati 

oporeziva dobit po osnovu koje se preneti poreski gubitak i poreski krediti mogu 

iskoristiti. 

 

Tekući i odloženi porezi priznaju se kao prihodi i rashodi i uključeni su u neto dobitak 

perioda, izuzev iznosa odloženih poreza koji je nastao po osnovu revalorizacije 

nekretnina, postrojenja i opreme, kao ulaganja u akcije pravnih lica i banaka, a koji se 

evidentira preko revalorizacionih rezervi. 
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4. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM 
 

Faktori finansijskog rizika 
 
Društvo je u svom redovnom poslovanju u različitom obimu izloženo određenim finansijskim 

rizicima i to: 

Tržišnim rizicima, 

Riziku likvidnosti, 

Kreditnom riziku. 

 

Upravljanje rizicima u Društvu je usmereno na nastojanje da se u situaciji 

nepredvidivosti finansijskih tržišta, potencijalni negativni uticaji na finansijsko 

poslovanje Društva svedu na minimum.  

 

Upravljanje rizicima obavlja Rukovodstvo Društva u sklopu politika odobrenih od 

strane Upravnog odbora. Rukovodstvo Društva identifikuje i procenjuje finansijske 

rizike i definiše načine zaštite od rizika.  

 
Upravljanje rizicima u Društvu je usmereno na minimiziranje potencijalnih negativnih uticaja 

na finansijsko stanje i poslovanje Društva u situaciji nepredvidivosti finansijskih tržišta. 

 
 
4.1. Tržišni rizik 
 
(a) Rizik od promene kursa stranih valuta 

 
Društvo je izloženo riziku od promene kursa stranih valuta prilikom poslovanja u 

zemlji i inostranstvu, a koji proističe iz poslovanja sa različitim valutama, prvenstveno 

EUR. Deviznirizik nastaje u slučajevima neusklađenosti finansijskih sredstava i 

obaveza izraženih u stranoj valuti i/ili sa valutnom klauzulom. U meri u kojoj je to 

moguće, Društvo minimizira devizni rizik kroz minimiziranje otvorene devizne 

pozicije. 
 
(b) Rizik od promene kamatnih stopa 

 
Društvo je izloženo raznim rizicima koji kroz efekte promena visine tržišnih kamatnih 

stopa deluju na njegov finansijski položaj i tokove gotovine. Poslovanje Društva je 

izloženo riziku promene kamatnih stopa u meri u kojoj kamatonosna sredstva  

(uključujući investicije) i kamatonosne obaveze dospevaju za naplatu u različito 

vreme ili u različitim iznosima. 
 
Društvo vrši analizu izloženosti riziku od promene kamatnih stopa na dinamičkoj 

osnovi uzimajući u obzir alternativne izvore finansiranja i refinansiranje, pre svega za 

dugoročne obaveze budući da one predstavljaju najznačajniju kamatonosnu poziciju. 

Aktivnosti upravljanja rizicima imaju za cilj da optimiziraju neto rashod od kamata, 

uz uslov da su tržišne kamatne stope na nivou koju je u skladu sa poslovnom 

strategijom Društva. 
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4.2. Rizik likvidnosti 
 

Rizik likvidnosti je rizik da Društvo neće biti u mogućnosti da finansira sredstva 

odgovarajućim izvorima finansiranja sa stanovišta rokova i stopa i rizik nemogućnosti 

da se sredstvo realizuje po razumnoj ceni u odgovarajućem vremenskom okviru. 

Društvo upravlja likvidnošću sa ciljem da osigura da izvori finansiranja budu 

raspoloživi za izmirenje obaveza u trenutku njihovog dospeća. Društvo neprekidno 

procenjuje rizik likvidnosti identifikovanjem i praćenjem promena u izvorima 

finansiranja potrebnim za ispunjenjeposlovnih ciljeva Društva, a u skladu sa 

poslovnom strategijom Društva. 
 
 
4.3. Kreditni rizik 
 

Kreditni rizik je rizik nastanka finansijskih gubitaka Društva kao rezultat kašnjenja 

klijenata ili druge ugovorne strane u izmirivanju ugovornih obaveza. Kreditni rizik se 

prvenstveno vezuje zaizloženost Društva po osnovu gotovine i gotovinskih 

ekvivalenata, depozita u bankama i finansijskim institucijama, investiranja u hartije 

od vrednosti, potraživanja od pravnih i fizičkih lica i preuzetih obaveza. 

 

Društvo je izloženo kreditnom riziku jer ima veliki broj nenaplaćenih potraživanja. 

 

Na dan 31.decembar 2021 godine Društvo raspolaže gotovinom i gotovinskim 

ekvivalentima u ukupnom iznosu od RSD 15.628 hiljada (31. decembar 2020. godine: 

RSD 4794 hiljade), što po proceni rukovodstva predstavlja maksimalni kreditni rizik 

po osnovu ovih finansijskih sredstava.  

 
 
4.4. Upravljanje rizikom kapitala 
 
Društvo se opredelilo za finansijski koncept kapitala i njegovo očuvanje prema kome 

je kapital definisan na osnovu nominalnih novčanih jedinica. Cilj upravljanja 

kapitalom je da Društvo zadrži sposobnost da nastavi sa svojim poslovanjem 

uneograničenom periodu u predvidljivoj budućnosti, kako bi očuvalo optimalnu 

strukturukapitala sa ciljem da smanji troškove kapitala, a akcionarima obezbedilo 

dividende.  

Da biočuvalo odnosno korigovalo strukturu kapitala, Društvo može da razmotri 

sledeće opcije: korekcija isplata dividendi akcionarima, vraćanje kapitala 

akcionarima, izdavanje novih akcijaili prodaja sredstava kako bi se smanjila 

dugovanja. Društvo prati kapital na osnovu koeficijenta zaduženosti, koji se 

izračunava kao odnos netodugovanja Društva i njegovog ukupnog kapitala. 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. POSLOVNI PRIHODI 
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5.1. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA 
U hiljadama RSD 

 2021 2020 

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga mat. i zav. pravnim 

licima na domaćem tržištu 

  

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga mat. i zav. pravnim 

licima na inostranom tržištu   

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim 
pravnim licima na domaćem tržištu   

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim 

pravnim licima na inostranom tržištu   

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu 211.687 191.893 

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu   

Ukupno: 211.687 191.893 
 
 
Prihodi od prodaje proizvoda I usluga uglavnom se sastoje od pružanja usluga 

održavanja javne higijene u Leskovcu I Vučju, održavanja zelenih površina i 

održavanja grobnih površina, dimničarskih usluga I drugih komunalnih usluga koje su 

poverene od strane Grada Leskovac. 
 
 
6. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL. 
 
U hiljadama RSD 

 2021 2020 

Prihodi od subvencija i dotacija 8.090 

 

32.280 

   

Ukupno: 8.090 32.280 
 
Sredstva primljena iz budžeta Grada Leskovca za održavanje ZOO higijenske slzžbe, 

zbrinjavanja I eutanizacija pasa. 

 
 
 
POSLOVNI RASHODI 
 
 
7. TROŠKOVI MATERIJALA 

 U hiljadama 

RSD 

 2021 2020 

Troškovi materijala za izradu 313 1.888 

Troškovi ostalog materijala 9.509 16.015 

Troškovi goriva i energije 24.427 19.595 

Troškovi rezervnih delova   

Troškovi jednokratnig otpisa alata iinventara 12.292 182 

 46.541 37.380 
 

Najznačajniji materijalni troškovi se odnose na održavanje ZOO higijenske službe i 

obeležavanje - signalizacije javnih površina 3.900 hiljada dinara. 

 
 

8. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALIH LIČNIH RASHODA 
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 U hiljadama 

RSD 

 2021 2020 

Troškovi zarada i naknada zarada 84.827 84.324 

Troškovi poreza i doprinosa na zarade 50.116 51.160 

Troškovi naknada po ugovoru o delu   

Troškovi naknada po autorskim ugovorima   

Troškovi naknada po ugovorima o priv. o povrem. 

poslovima   

Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora   

Troškovi naknada direktoru, organima upravljanja i nadzora   

Ostali lični rashodi i naknade 6.438 7.147 

Ukupno: 141.381 142.631 
 

Troškovi naknade fizičkim licima se odnose na angažovanje lica koja su na evidenciji 

Naciopnalne službe za zapošljavanje Filijale u Leskovcu za vršenje uslugaodržavanja 

javne higijene I zelenila (javni radovi). 
 
 
9.  TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA 

U hiljadama RSD 

 2021 2020 

Troškovi na izradi učinaka   

Troškovi transportnih usluga 1.554 1.295 

Troškovi usluga održavanja 2.742 8.675 

Troškovi zakupnina 662 820 

Troškovi sajmova   

Troškovi reklame i propagande 442 276 

Troškovi ostalih usluga 2894 2.911 

Ukupno: 8.294 13.977 

 

Najvece ucesce u troskovima proizvodnih usluga je troškovi odrzavanja. 

 
 
10. NEMATERIJALNI TROŠKOVI 

  U hiljadama 

RSD 

 2021 
 

2020 

Troškovi neproizvodnih usluga 5.292 4.027 

Troškovi reprezentacije 164 287 

Troškovi premija osiguranja 364 141 

Troškovi platnog prometa i provizije 339 306 

Troškovi članarina 38 89 

Troškovi poreza 432 132 

Troškovi doprinosa 10 10 

Ostali nematerijalni troškovi 7.534 2.922 

Ukupno: 14.163 6.735 
 
 
11. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI 

 

U hiljadama RSD 

 2021 2020 

Finansijski prihodi: 1.820 2.008 
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 - Prihodi od kamata 1.820 2.008 

 - Ostali finansijski prihodi   

Finansijski rashodi: 1.160 1.696 
 - Rashodi kamata 128 273 

 - Rashodi od negativnih kursnih razlika   

 - Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule   

- Ostali finansijski rashodi 1.032 1.423 

FINANSIJSKI DOBITAK/(GUBITAK) 660 312 

 
 
 
 
 
12. OSTALI PRIHODI I RASHODI 
12.1. OSTALI PRIHODI 

U hiljadama RSD 

 2021 2020 
Ostali prihodi 282  
 - Viškovi   

 - Naplaćena otpisana potraživanja   

 - Prihodi  po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika   

 - Prihodi od smanjenja obaveza   

 - Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja   

 - Ostali nepomenuti prihodi 282  

Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine   
 - Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i 

kratkoročnih finansijskih plasmana   

 - Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine   

Ukupno Ostali prihodi (I+II) 282  
 

 

12.2. OSTALI RASHODI 
                                                                                                      U hiljadama RSD 

 2021 2020 

Ostali rashodi: 1.032  
 - Rashodi od rashodovanja zaliha materijala i robe   

 - Ostali nepomenuti rashodi 1.032  

Rashodi od obezvređenja imovine 2.532  
 - Obezvređenje bioloških sredstava   

 - Obezvređenje zaliha materijala i robe   

 - Obezvređenje ostale imovine 2.532 7.502 

Ukupno Ostali rashodi (I+II) 3.564 7.502 
OSTALI DOBITAK/(GUBITAK) (III+VI) 3.564 7.502 

 

Na računu ostalih nepomenutih rashoda knjiženi su izgubljeni sudski sporovi sa 

radnicima preduzeća, koji su tužili za isplatu razlike zarada, putnih troškova I toplog 

obroka. 
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13. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA 
 
Promene na nekretninama, postrojenu i opremi su prikazane u narednoj tabeli: 

 

 U hiljadama RSD 
Zemljište 

Građev. 

objekti 
Oprema 

Ostale 

nekretnine I 

postrojenja 

Nekret, postr,  

i oprema  u 

pripremi 

Ulaganja na 

tuđm NPO 
Ukupno 

        

Nabavna vrednost        

Stanje na dan 1. januara 
2020 449 19.464 100.630  

  120.543 

Povećanja u toku godine   21.143     

Otuđenja i rashodovanja        

Prenosi        

Stanje na 31. decembra 
2020 449 19.464 121.773  

  141.686 

Povećanja u toku godine  922 5.202     

Otuđenja i rashodovanja   557     

Prenosi        

Stanje na 31. decembra 
2021 449 20.386 126.418  

  147.253 

        

Akumulir. ispravka 
vrednosti     

   

Stanje 1. januara 2020  13.306 56.063    69.369 

Amortizacija za tekuću 

godinu  467 12.560  
   

Otuđenja i rashodovanja   3.952     

Prenosi        

Stanje na 31. decembra 
2020 

 13.773 64.671    78.444 

Amortizacija za tekuću 

godinu  399 13.223  
   

Otuđenja i rashodovanja   561     

Prenosi        

Stanje na 31. decembra 
2021 

 14.172 77.333    91.505 

        

Sadašnja vrednost na dan 449 5.691 57.102     
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31. decembra 2020.godine 63.242 

Sadašnja vrednost na dan 
31. decembra 2021 godine 449 6.214 49.085  

   
55.748 

 

Na dan 31.decembra 2021.godine, Preduzeće nema nekretnine, postrojenja i opreme 

nad kojima je uspostavljena hipoteka kao sredstvo obezbeđenja otplate kredita.  

 

Nabavna vrednost opreme povećana je u izveštajnom periodu za 5.202 hiljade dinara, 

kupovinom opreme za obavljanje delatnosti. 

 
Smanjenje je nastalo po osnovu obračunate amortizacije koja je iskazana u bilansu 

uspeha  u iznosu od  13.622dinara. 

Vrednovanje osnovnih sredstava u skladu sa MRS 16 dan dan 31.12.2021.godine 

procenom vrednosti nekretnina i opreme koju je izvrsila konsultanska kuca "MEGA 

DATA" DOO Leskovac. 
 
14. ZALIHE 

 
Vrednosti zaliha, na dan izrade bilansa, čine: 

U hiljadama RSD 

 31.12.2021 31.12.2020 

Zalihe materijala 743 543 

 - Ispravka vrednosti zaliha materijala   

Roba   

Plaćeni avansi   

 - Ispravka vrednosti datih avansa   

Stanje na dan 31. decembra 743 543 

 
 
15. POTRAŽIVANJA OD PRODAJE 
 

Potraživanja od prodaje, na dan izrade bilansa, iznose 35.096 hiljada dinara, a čine ih : 
                                                                                                                                     U hiljadama RSD 

 31.12.2021 31.12.2020 

Kupci u zemlji – mat. i zav. pravna lica   

Kupci u inostranstvu – mat. i zav. pravna lica   

Kupci u zemlji – ostala povezana pravna lica   

Kupci u inostranstvu – ostala pov. pravna lica   

Kupci u zemlji 35.096 36.531 

Kupci u inostranstvu   

Ostala potraživanja po osnovu prodaje   

 35.096 36.531 
 
Potraživanja od kupaca iskazana sa saldima su 35.096 hiljada dinara , od čega 

potraživanja od kupaca u zemlji starija od godinu dana iznose 2.532 hiljada dinara. 
 

 

16. DRUGA POTRAŽIVANJA  
 

Druga kratkoročna potraživanja, na dan izrade bilansa, iznose 8.881 hiljada dinara, a 

čine ih : 
        U hiljadama RSD. 

 31.12.2021 31.12.2020 
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Potraživanja za kamatu i dividende   

Potraživanja od državnih organa i organizacija   

Potraživanja za više plaćen porez na dobitak   

Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza 
i doprinosa 

  

Potraživanja za naknade zarada koje se refund.   

Potraživanja po osnovu naknada šteta   

Ostala kratkoročna potraživanja 8.881 8.303 

Ispravka vrednosti drugih potraživanja   

Stanje na dan 31. decembra 8.881 8.303 
 

Druga kratkoročna potraživanja se sastoje od administrativnih obustava radnika 

zauzete potrošačke kredite kod banaka i pravnih lica, za robu široke potrošnje. 
 

 

 
17. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA 
 

Gotovinske ekvivalente i gotovinu čine: 
                                                                                                                                          U hiljadama 

RSD 

 31.12.2021 31.12.2020 
Hov – gotovinski ekvivalenti   

Tekući račun 15.628 4.794 

Izdvojena novčana sredstva i akreditivi   

Blagajna   

Devizni račun    

Devizni akreditivi   

Devizna blagajna   

Ostala novčana sredstva   

Novčana sredstva čije je korišć. ograničeno   

Stanje na dan 31. decembra 15.628 4.794 
 

Gotovina se sastoji od novčanih sredstava koja su na poslovnom računu kod banaka. 

Ista su usaglašena sa bankom.  
 
18. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 
 

Aktivna vremenska razgraničenja na dan izrade bilansa u 2021godine nisu iskazana u 

bilansu stanja 
         U hiljadama RSD 

 31.12.2021 31.12.2020 

Unapred plaćeni troškovi   

Potraživanja za nefakturisani prihod   

Razgraničeni troškovi po osnovu obaveza   

Ostala AVR   

Stanje na dan 31. decembra   

 
Sva potrazivanja za izvršene usluge su fakturisana sa obračunatim porezom na dodatu 

vrednost. 
 
 
19. KAPITAL 

 
19.1. OSNOVNI KAPITAL 
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Društvo je na poziciji osnovni kapital, na dan izrade bilansa, iskazalo iznos od 11.966 

hiljada dinara.  

Struktura osnovnog kapitala čine: 
U hiljadama RSD 

Akcijski kapital  

Udeli DOO  

Ulozi  

Državni kapital 2.731 

Društveni kapital  

Zadružni udeli  

Emisiona premija  

Ostali osnovni kapital 9.235 

Stanje na dan 31. decembra 11.966 
 

Ostali osnovni kapital iskazan je uznosu od 11.966 hiljada dinara i odnosi se na 

državni kapital koji je upisan kod APR-a u iznosu od 2.731 hiljada dinara I ostali 

kapital koji je nastao ukidanjem revalorizacionih rezervi, prelaskom na primenu 

standarda za mala i srednja preduzeća. 

Revalorizacione reserve u iznosu od 12.303 u Bilansu stanja, nastale su procenom 

vrednosti nekretnite i opreme 
 
 
19.2. NERASPOREĐENI DOBITAK/GUBITAK 
 

 

Društvo je na poziciji   gubitak, na dan izrade bilansa, iskazalo iznos od 1.336  hiljada 

dinara, od čega iznosa je dobitak tekuće godine 1.289 hiljada dinara. 

 

Korekcije neraspoređene dobiti u 2021 godini izvršeno je u iznosu od 163 hiljada 

dinara po osnovu pokrića gubitka iz ranijih godina, na osnovu Odluke Skupštine 

grada br.06-2/21-1 od 31.03.2021 godine 
 
 
20. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE 
 
 
Kratkoročne finansijske obaveze, sa stanjem na dan izrade bilansa, nisu iskazane, iste su 

izmirene u izveštajnom periodu. Preduzece se ne zaduzuje kod banaka, vec spostvena sredstva 

koristi za tekucu likvidnost. 
         

 
21. OBAVEZE IZ POSLOVANJA 
 

 

Obaveze iz poslovanja, sa stanjem na izrade bilansa, iznose 13.290 hiljada dinara, a 

čine ih:         
         U hiljadama RSD 

 31.12.2021 31.12.2020 

Obaveze za avanse   

Dobavljači-mat. i zav. pravna lica u inostranstvu   

Dobavljači-ostala povezana pravna lica u zemlji   

Dobavljači-ostala pov. pravna lica u inostranstvu   

Dobavljači u zemlji 13.290 13.540 
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Dobavljači u inostranstvu   

Ostale obaveze iz poslovanja   

Stanje na dan 31. decembra 13.290 13.540 
 

 

Obaveze prema dobavljačima ne nose kamatu i imaju valutu plaćanja koja se kreće u 

rasponu od 8 do 45 dana. 

Obaveze prema dobavljačima na dan 31.12.2021.gidine iznose 13.290 hiljada dinara. 

Rukovodstvo društva smatra da iskazana vrednost obaveza iz poslovanja odražava 

njihovu fer vrednost na dan bilansa stanja. 
 
 
 
 
 
22. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE  
 
Ostale kratkoročne obaveze čine:  
        U hiljadama RSD 

 31.12.2021 31.12.2020 

Obaveze iz specifičnih poslova   

Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada 14.660 10.991 

Druge obaveze 36.653 31.313 

Stanje na dan 31. decembra 51.313 45.304 

 

Obaveze za neto zarade i poreze i doprinose na zarade odnose se na ukalkulisane 

zarade za period maj-decembar 2021 godinu i obaveze za poreze i doprinose iz 

ranijeg perioda. Ukalkulisavanje je izvršeno na obracunatu  zaradu u skladu sa 

zakonskim propisima. 

 
 
23. OBAVEZE ZA POREZ NA DODATU VREDNOST  
 
Obaveze za porez na dodatu vrednost čine: 

        U hiljadama RSD 

 31.12.2021 31.12.2020 

PDV za decembar 2021.god. 1.144 822 

   

   

Stanje na dan 31. decembra 1.144 822 
 

Obaveza po osnvu poreza na dodatu vrednost se sastoji od obaveze po poreskoj 

prijavi za decembar 2021godine u iznosu od 1.144 hiljada  dinara. 
 
 
24. OBAVEZE ZAOSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE 
 
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbinečine: 

        U hiljadama RSD 

 31.12.2021 31.12.2020 

Ostale obaveze za poreze, carine i druge dažbine 937 1.413 

Stanje na dan 31decembra 937 1.413 
 
 
25. NEUSAGLAŠENA POTRAŽIVANJA I OBAVEZE 
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U skladu sa članom 18. Zakona o računovodstvu Društvo je izvršilo usaglašavanje 

potraživanjai obaveza sa dužnicima i poveriocima. Usaglašavanje potraživanja i 

obaveza izvršeno je sastanjem na dan 31.11.2021godine.  

 
Potraživanja su usaglašena 80 %, a obaveze 65%. 
 

26. POTENCIJALNE OBAVEZE 

 

a) Rezervisanje po osnovu sudskih sporova 

 

Društvo je uključeno u veći broj sudskih sporova koji proističu iz njegovog 

svakodnevnog poslovanja i odnose se na komercijalna i ugovorna pitanja, kao i 

pitanja koja se tiču radnih odnosa, a koja se rešavaju ili razmatraju u toku regularnog 

poslovanja. Društvo procenjuje verovatnoću negativnih ishoda ovih pitanja, kao i 

iznose verovatnih ili razumnih procenagubitaka. Razumne procene obuhvataju 

prosuđivanje rukovodstva nakon razmatranja informacija koje uključuju obaveštenja, 

poravnanja, procene, dostupne činjenice, identifikaciju potencijalnih odgovornih 

strana i njihove mogućnosti dadoprinesu rešavanju, kao i prethodno iskustvo. 

 

Rezervisanje za sudske sporove se formira kadaje verovatno da postoji obaveza čiji se 

iznos može pouzdano proceniti pažljivom analizom. Potrebno rezervisanje se može 

promeniti u budućnosti zbog novih događaja ili dobijanja novih informacija. Pitanja 

koja su ili potencijalne obaveze ili ne zadovoljavaju kriterijume za rezervisanje se 

obelodanjuju, osim ako je verovatnoća odliva resursa koji sadrže ekonomske koristi 

veoma mala. 

Na dan 31.decembra 2021.godine Društvo je tužena strana u određenom broju sudskih 

sporova. Za ove sporove Društvo nije izvršilo rezervisanja, obzirom da je uverenje 

Društva da po okončanju sudskih postupaka Društvo neće trpeti sankciju, a i u slučaju 

da se postupak reši na štetu društva, potencijalni trošak neće imati značajan uticaj na 

bilansne pozicije. 

 

27. DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA STANJA  

 

Nakon dana bilansa stanja nije bilo dogadjaja koji bi zahtevali korigovanje 

finansijskih izveštaja za 2021godinu.  

 

Rukovodstvo smatra da je epidemija Covid-19 događaj nakon datuma izveštajnog 

perioda koji ne zahteva korekcije finansijskih izveštaja. Buduće efekte pomenute 

pandemije na poslovanje Privrednog društva nije moguće sa sigurnošću predvideti u 

trenutku izdavanja ovih finansijskih izveštaja. Imajući u vidu vrlo brze promene u 

širenju epidemije Covid-19, Rukovodostvo će u narednom periodu pratiti sve moguće 

uticaje ove epidemije na poslovnaje Privrednog društva i svojim planom za rad u 

vanrednim okolnostima nastojati da minimizira potencijalne negativne efekte.  

 

U Leskovcu 31.03.2022 

 
Lice odgovorno za sastavljanje     Zakonski zastupnik 

finansijskih izveštaja    
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_________________________    _________________________ 

MP 
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