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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 

 

Nadzornom odboru Javnog komunalnog preduzeća  „MEDIANA", Niš 

 

 

Mišljenje 

 

Izvršili smo reviziju priloženih godišnjih finansijskih izveštaja Javnog komunalnog preduzeća  „MEDIANA", 

Niš (dalje u tekstu i: Preduzeće), koji uključuju bilans stanja na dan 31. decembra 2019. godine, bilans 

uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za 

godinu završenu na taj dan, kao i napomene uz finansijske izveštaje koje uključuju pregled značajnih 

računovodstvenih politika i druge objašnjavajuće informacije. 

 

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji istinito i objektivno po svim materijalno značajnim pitanjima, 

prikazuju finansijsko stanje Javnog komunalnog preduzeća „MEDIANA", Niš, na dan 31. decembra 2019. 

godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za poslovnu godinu završenu na taj dan, u 

skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji i računovodstvenim politikama 

obelodanjenim u napomenama uz finansijske izveštaje. 

 

 

Osnova za mišljenje 

 

Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (ISA) i Zakonom o reviziji Republike 

Srbije. Naše odgovornosti u skladu sa tim standardima su detaljnije opisane u odeljku „Odgovornost 

revizora za reviziju finansijskih izveštaja“. Mi smo nezavisni u odnosu na Preduzeće u skladu sa etičkim 

zahtevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izveštaja u Srbiji, i ispunili smo naše druge etičke 

odgovornosti u skladu sa ovim zahtevima. Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i 

odgovarajući da obezbede osnovu za naše mišljenje. 

 

 

Naglašavanje pitanja  

 

Skrećemo pažnju na Napomenu 10.13. uz finansijske izveštaje, u kojoj je je obelodanjena neusaglašenost 

osnovnog kapitala iskazanog u knjigovodstvu u iznosu od RSD 226.026 hiljada sa vrednošću osnovnog 

kapitala registrovanog kod Agencije za privredne registre  u iznosu od RSD 204.077 hiljada. Razlika od RSD 

21.949 hiljada rezultat je smanjenja osnovnog kapitala po osnovu isknjiženja prava korišćenja građevinskog 

zemljišta u pravo javne svojine u korist grada Niša u iznosu od RSD 36.347 hiljada u 2011. godini, i 

povećanja osnovnog kapitala u iznosu od RSD 58.296 hiljada usled  preuzimanja komunalne delatnosti 

održavanja javnih  zelenih površina od JKP „Gorica“ Niš i prenosa dela imovine u skladu sa Ugovorom o 

deobnom bilansu na dan 31. avgust 2016. godine.  

 

Skrećemo pažnju na Napomenу 10.16. uz finansijske izveštaje u kojoj je obelodanjen istorijat gradske 

deponije „Bubanj“, razlozi neizvršene rekultivacije zatvorenih polja deponije u potpunosti i očekivanja 

rukovodstva Preduzeća u vezi izrade projekta u kome će biti definisana sredstva neophodna za sanaciju i 

rekultivaciju deponije. Konačan ishod po ovom pitanju se, za sada, ne može utvrditi niti je u finansijskim 

izveštajima izvršeno rezervisanje za obaveze po ovom osnovu. 

 

Naše mišljenje nije modifikovano u pogledu ovih pitanja. 

 



 
 

 

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA  

 

Nadzornom odboru Javnog komunalnog preduzeća “MEDIANA”, Niš (Nastavak) 

 

 

Odgovornost rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje za finansijske izveštaje 

 

Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju ovih finansijskih izveštaja u skladu sa 

računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji, kao i za ustrojavanje neophodnih internih kontrola 

koje omogućuju pripremu finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale 

usled kriminalne radnje ili greške. 

 

Pri sastavljanju finansijskih izveštaja, rukovodstvo Preduzeća je odgovorno za procenu sposobnosti 

Preduzeća da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti, obelodanjujući, po potrebi, pitanja koja 

se odnose na stalnost poslovanja i primenu načela stalnosti poslovanja kao računovodstvene osnove, osim 

ako rukovodstvo namerava da likvidira Preduzeće ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu 

mogućnost osim da to uradi. 

 

Lica ovlašćena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izveštavanja Preduzeća. 

 

 

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izveštaja  

 

Naš cilj je sticanje uverenja u razumnoj meri o tome da finansijski izveštaji, uzeti u celini, ne sadrže 

materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške, i izdavanje revizorskog 

izveštaja koji sadrži mišljenje revizora. Uveravanje u razumnoj meri označava visok nivo uveravanja, ali ne 

predstavlja garanciju da će revizija sprovedena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije uvek otkriti 

materijalno pogrešne iskaze, ako takvi iskazi postoje. Pogrešni iskazi mogu da nastanu usled kriminalne 

radnje ili greške i smatraju se materijalno značajanim ako je razumno očekivati da će oni, pojedinačno ili 

zbirno, uticati na ekonomske odluke korisnika donete na osnovu ovih finansijskih izveštaja. 

 

Kao deo revizije u skladu sa Međunarodnim standardima revizije, primenjujemo profesionalno prosuđivanje 

i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Isto tako, mi: 

 

• Vršimo identifikaciju i procenu rizika materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim 

izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške; osmišljavanje i obavljanje revizijskih 

postupaka koji su prikladni za te rizike; i pribavljanje dovoljno adekvanih revizorskih dokaza da 

obezbede osnovu za mišljenje revizora. Rizik da neće biti identifikovani materijalno značajni 

pogrešni iskazi koji su rezultat kriminalne radnje je veći nego za pogrešne iskaze nastale usled 

greške, zato što kriminalna radnja može da uključi udruživanje, falsifikovanje, namerne propuste, 

lažno predstavljanje ili zaobilaženje interne kontrole. 

• Stičemo razumevanje internih kontrola koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizijskih 

postupaka koji su prikladni u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti 

sistema interne kontrole Preduzeća. 

• Vršimo procenu primenjenih računovodstvenih politika i u kojoj meri su razumne računovodstvene 

procene i povezana obelodanjivanja koje je izvršilo rukovodstvo. 

• Donosimo zaključak o prikladnosti primene načela stalnosti kao računovodstvene osnove od strane 

rukovodstva i, na osnovu prikupljenih dokaza, da li postoji materijalna neizvesnost u vezi sa 

događajima ili uslovima koji mogu da izazovu značajnu sumnju u pogledu sposobnosti entiteta da 

nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti. Ako zaključimo da postoji materijalna 

neizvesnost, dužni smo da u svom izveštaju skrenemo pažnju na povezana obelodanjivanja u 

finansijskim izveštajima ili, ako takva obelodanjivanja nisu adekvatna, da modifikujemo svoje 

mišljenje. Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima prikupljenim do datuma izveštaja 

revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu za posledicu da imaju da Preduzeće prestane da 

posluje  u skladu sa načelom stalnosti. 

 

 



 
 

 

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA  

 

Nadzornom odboru Javnog komunalnog preduzeća “MEDIANA”, Niš (Nastavak) 

 

 

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izveštaja (Nastavak) 

 

 

• Vršimo procenu ukupne prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih izveštaja, uključujući 

obelodanjivanja, i da li su u finansijskim izveštajima prikazane osnovne transakcije i događaji na 

takav način da se postigne fer prezentacija. 

 

Saopštavamo rukovodstvu između ostalog, planirani obim i vreme revizije i značajne revizijske nalaze, 

uključujući sve značajne nedostatke interne kontrole koje smo identifikovali tokom revizije. 

 

 

 

U Beogradu, 13. mart 2020. godine 

 

 

 

 

 

„MOORE  STEPHENS   

Revizija i Računovodstvo“ d.o.o., Beograd 

  

 „MOORE  STEPHENS   

Revizija i Računovodstvo“ d.o.o., Beograd 

Studentski trg 4/V 

 

 

 Studentski trg 4/V 

 

Ljubiša Stević  Bogoljub Aleksić 

Licenicrani ovlašćeni revizor  Direktor 



flonyHDaBa flPBHO J1ML4 - flPLY3THK 
MaTW.4HM 6p0J 07319649 WH4,pa eJamocnl 3811 fll16 100334296 

Ha3vB 3avno komunatno preduzee Mediana - NI 

CeMune HHW, MpaMopcica 10 

BMJ1AHC CTAI-bA 
Ha ai- 31.12.2019. roqwHe 

- y xIirbaJaMa wiapa - 

rpyna palyHa, pa'iyi flO3IIL4M2A AOfl Hano4eHa 6p0j 

H3HOC 

Teicyha rojHHa 

flperxoAHa rolluHa 

KpaJH.e crae flo'iemo cra*e 
01.01.20_. 20_. 

1 2 3 4 5 6 7 

AKTIIBA 

00 A. Yflh1CAHM A HEYflJ1AFsEHII 
KAJ1I4TAII 

0001  

5. CTAIIHA IIMOBHHA (0003 + 0010 + 
0019 + 0024 + 0034) 

0002 
611076 

-- -- 
542626 496376 

01 
I. HEMATEPWAJ1IIA I1MOB41HA (0004 + 
0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009) 

0003 10.1 
[ L_ 36 15774 

- 
15538 

010 H oeo 019 1. Ynara*a y pa3eoj 0004  j r 

011, 012 H eo 019 
2. KoHueclie, naTeHm, nuueHue, p06.ie H 

I4aplce, cosep H ocrana npaBa 
0005  15740 2040 

013 HeoO19 3.ry4BHn 0006 

014 H eo 019 4. Ocrasia HetlaTepMjarn4a 'i'ioowa 0007 34 34 3(5 

015 H ieo 019 5. He4aTepHjanHa HMoaelHa y np.4npeMH 0008 
-'"-i r  

13464 

016 H 4e0 019 6. AeaHQl 3a aTepPsjalncy HMOBHH 0009 J L 

02 
11. He(PEThI4HE, I1OCTPO)EbA 14 
OflPEMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 
0015 + 0016 + 0017 + 0018) 

0010 102 707789 517088 485797 

020,021uieo029 1.3e4m14u0e 0011  j _ 
161 162 162 

022 H eo 029 2. rpal)eeHHciol 06jeem 0012  
r 186082 161689 . 164490 

023 H neo 029 3. flocTpojen.a H onpet4a 0013 . - 496437 318509 274636 

024 H ,lO 029 4. 14l.eecnluHoIe He,cperlelHe 0014 - 

025 H neo 029 0015 5. Ocrane HepeTHieie, tujesta H 
oopetia 

026HAeo029 
6.HeepemHHe,nocTpoje.aHonpeMay 

0016  
'1 L. iJ L  . 

027 ii i1 029 
Ty1)HHHeKpeTH$4HaMa, 0017 

- 2ii] 
[ 

36]  L 45009 

028 H 029 
8. AaaKcI4 3a HeepemMue, nocrpojeii,a H 
orlpe#ly 

0018 

03 
CPEXTBA (0020+0021 0019 - 

- -- ] i"'"T1  r .....................  

030, 031 H eo 039 1. WyMe H BHwerwHwfte4 3aca94 0020 
] 

032 H eo 039 2. 000eH0 CI 0021 -  -I L ....  



rpyna pa1yHa, paMyH flO3HL*IUA AOfl 

Ii3HOC 

HanoMetsa 6poJ 
npeTxoRlsa rowiHa 

Tescyha rOAHHa 
Kpajlt,e craiae - floqerHo Cretbe 

01.01.20_. 20_. 

1 2 3 4 5 6 7 

037 u A€O 039 3. 5s0n0wca cpeAcTea y flpHtHa4H 0022 
"' J L [ 

038 H Aeo 039 4. Asasci 3a 6lsonoujKa cpecrea 0023    1 r I L 

04. ocw.s 047 
IV. Y10POHl 861HAH01)CKII 
rtnACMA1*I (0025 + 0026 + 0027 + 0028 
+ 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) 

0024 0 0 0 

Ø4Ø49 1.yqeujhaykarlThlly3aoesOesxnpae*41e( 0025 

041 H eo 049 2 '9T5a ' '' 
npaBHHx nHLta H 3aje1v*NKMM nollyxBalHMa 0026 - 

042 H j1O 049 
3. Yewha y Kansirany ocTanHX flP4BHIV( 
,iHua ii jipyre xaprHje oi apeHocni 
pacnoxlOKHDe 3a npOAajy 

0027 

eo 043, eo 044 ii ,aeo 
049 

4. Lyropo'us4 nnacsaHui s4aTH4HHM H 
3aeHois4N flPHHM nssi4ssa 0028 

-.-------,..,- 
- - 

jo 043, eo 044 H o 
049 

5. yrOpO4IIi flnao4auH OCTW1HM 
nOee3aHHH npaonHM swUslMa 0029 

Aeo 045 H neo 049 6. ympoiHM nnacHaHH y 3eMm44 0030 

eo 045 H Aeo 049 7. yropoMsiH nnaolaHu y HHOCTpaHcTBy 0031 

046 H 049 8.Xapm)e OA epe4HocrH s0je ce jp,ie 0032 

048 H AO 049 9. 0cra.nii jlTOpO.sHH c%inaHO4JCXH 
nnaCMaHK 

0033 

05 
V. yroPOfflA flOTPA)K11BAbA (0035+ 
0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 
0041) 

0034 10.3 87513 10000 10543 

050 n eo 059 • lojeasba O MamqHor H 3aaHo4Hx 
npa8141x m4U 0035 

051 H 059 2. floTpaaoiBalba o ocralnu n0ee3au1kx 
juiva 

0036 

0037  r''"'TTT I L TTITiITIi rTI_.._.. " 

o 4iHaHoi)cxoM flH3HHF 0038 I - 
- 

054 H AO 059 5. flolpaaowalba no oosoey je,4craa 0039 

055 H aeo 059 6. CnopHa H cyNbHBa norpa)scHealta 0040 10000 10543 

056Heo059 7.Ocrana/WropO9uaflOTPa)KHOa*a 0041 
'''] 1 's7i.3 - II 

288 B. OWIOWEHA nOPECKA CPEjCTBA 0042 10.4 -. 

r. OBPTKA IlMOBlIHA (0044 + 0051. + 
0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 
0069 + 0070) 

0043 591 796930 515738 

Kn 1 1. 3Aflh1XE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 
0049 + 0050) 0044 10.5 63762 -. 44376 44862 

1. Marepisjan, 43BHH eiioe, anar H 0045 
cMraH HHBeHtap 

2. HelloepweHa npo4i3eO9ba H H4DoepweHe 0046 
ycilyre 

10 52842 34397 35834 

11 1825 1977 2467 

131 0047 228 642 12 3. roroeH npOsi3004H 



rpyna paqylla, pa'iyi flO31I4OA AOfl Hano,leHa 

Il3KOC 

6poj 

TeKyIa roRHHa 

flperxosa ro,qrn4a 

KpaJte crae 
20_. 

floqemo crae 
01.0L20_. 

1 2 3 4 5 6 7 

13 4. Po6a 0048 8425 7533 6238 

14 5. CraNia cperBa kaueliela npoAaiM 0049 

15 6. fl he.4 aeancu 3a 3anHxe ii yoie 0050 28 338 95 

20 

H. nOT A)4(118A1bA nO OCHOBY flPOA)E 
(0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 
0057+0058) 

0051 10.6 200412 
.- ....------ 

269132 
- 

324061 

200 ii eo 209 
1. KynLe y 3eMmH - MaTWIHa H 3aBHCHa 

npaea nHqa 
0052 

201 H oeo 209 
2. KYnUH y HHocTpaHCmy - MTh'1H H 
3a8&iola npaBHa nHua 

202ueo209 
3.KynuHy3eP4ib44-OCTaflanOBe3aHa 
npaBHa nHUa 

0054  

203 H eo 209 
4. KynuH y uiccrpaHcTey -  OCTW 

nOee3aHa npaeHa n1414a 
0055 

- -- 

204 H eo 209 5. Kyntpi y esme 0056 200412 1 269132 324061 

205 ueo 

209 
6. KynLel y uccrpaHCTay 0057 

206 H eo 209 
7. Ocraxra noTpaaaiealba no ocHoBy 
np04aJe 

0058 - . . 
- - - 

. 

21 
flOTPM<11BMbA 113 CflEL1I0114HI4X 

nOCIlOBA 
0059 10.7 8595 - 16248 

22 IV. PY1A flOTPM<1IBAbA 0060 10.8 9825 30906 6338 

236 
V. 86IHAHCLI)CKA cPECT8A KO)A CE 
BPEHY3Y no ØEP BPHOC11 KPO3 
5WIAHC YO1EXA 

0061 

23 00*4 236 H 237 

VI. KPATKOPOMHII 
IU1ACMAJ-$1I (0063 + 0064 + 0065 + 0066 
+ 0067) 

0062 10.9 

.  

10132 1132 

-  

10351 

230 ii 239 
1. Kpalxopo...e K)eI$Th H flnaoiale4- 

H 3a1s404a flpae.ia ,nu4a 
0063  

231Heo239 
2.xpalxopo'*eiKpeMTHHrinaOiaHM 
ocva,ra n06e3a)e npaBHa nHua 

0064 _--.-- . .. 

232Hjeo239 
3.KpaTKopo'aulKpw1MmH3ajP400Hy 

10132 1132 10351 

233 H Aeo 239 
4. Kpamopo4HH K)e84T14 H 3aJHoeu y 
HHocrpaHCThy 

234, 235, 238 H AO 
239 

5. OC1aJ1H epa-n(opOIHH c)HHaHcHjCKH 

nnacMaliH 
0067  

24 
VII. 10T0B1111CK11 EKBI4BAI1EIITII 

OTOB11KA 10.10 
- 

143325 435629 111890 

27 VIII. nOPE3HAJQ0ATYBPHOCr 0069 10.11 - - 1 r 2538 1115 

28 ooei 288 IX. AKfl1BKA BPEMEHCKA PA3rPAJ1WIEbA 0070 iO.12 191 157 873 

p. YKYnKAAKTKBA fl0CJ1OBHA 
MMOBIIHA (0001 + 0002 + 0042 + 

0043) 

0071 1254239 1339556 1012114 

88 b. BAHBIIJIAHCHA AKTMBA 0072 - -- 21233J 
- 

1233 - 
-

1233 



rpyna pa'lyKa, pa4yH flO3t41I13A A0fl HanoMeHa 

Il3HOC 

6p0j 

Tekyha rooliHa 

flpeTxo4Ha rowHa 

Kpaj*e crabe 20_. - fl04em0 ciae 01.O1.20_. 

1 2 3 4 5 6 7 

nACHBA 

A. KAflh1TAJ1 (0402 + 0411-0412 + 
0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 

0420 - 0421) 0 = (0071 - 0424- 
0441-0442) 

669026 640259 576668 o.oi  

30 

I. OCFIOBHII KAflHTA11 (0403 + 0404 + 
0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 
0410) 

0402 10.13 227016 197016 156304 

300 1. AIejcKH eanicran 0403 

2. Y/le,u4 Apywraaa C OfHW4HOM 
ooBopHoUJr1y 

302 3.Yno3w 0405 

303 4. JIpeaBl.IH KalTan 0406 226027 196027 156027 

304 5. ujTeeHw Kan1Ta,l 0407 

305 6. 3pia*i 1KflH 0408 

306 7. E,.iecwo+a npeMeja 0409 

309 8. OcranH OCHOBHM Karncran 0410 989 989 277 

31 II. YflI4CAHP1 A HEYflflAhEHII KAWITAfl 0411 

047 H 237 III. 0TKYUbEHE COflCTBEHE AXUWE 0412 

32 IV. P6EPBE 0413 10.14 154712 114231 71528 

330 

V. PEBAJ1OPI43AUIIOHE PEBEPBE no 
OCHOBY PE6A110P113AL1143E 
HEMATEPWAI1HE IIMOBIIIIE, 
HEKPEThHI-IA, flOCTPOJEI-bA 1,1 OnPEME 

0414 
10.14 254620 256528 263734 

33 OCHM 330 

VI. HEPEAIWI3OBAIII4 O&WLtM no 
OCHOBY XAPTI4)A oj BPE,QHOCTII H 
JPY111X KOMflOHEHTh OCTAI1OI 
cBEo6,(BAmor PE3YJ1TATA (noTpaeHa 
ca'wa pauyHa rpyne 33 ocwi 330) 

0415 

33 OGIM 330 

VII. HEPEAI1II3OBAHII 64LI4 no 
OCHOBY XAPTI4)A OLI BPEHOCI1 LI 

PY1WX KOMflOHEHTh ocTAnor 
cBEo5yxBAmor PE3YI1TATA (oyroeHa 
Ca,a pauyHa rpyne 33 OCHM 330) 

0416 

VIII. IIEpAcnoPE1LEHII O5L4TAK (0418 + 

0419) 
0417 10.15 32678 72484 85302 

340 1. HepacnopeeHH o6iiiax paHHjMx roAHHa 0418 2245 8478 103 

341 2. Hepacnopel)eHH o5HTaK reeyhe rowe 0419 39433 64006 85199 

IX. Y'EWE 66 flPABA KOHTPOJIE 0420 

35 X. IYGLITAI( (0422 + 0423) 0421 0 - a 

350 1. ry6wraK HKjHX O0k1I48 0422 

351 2. 1y6uraK TekyPle rQgvHe 0423 

B. 1WOPOIHA PE3EPBIICAIbA H 
OBABE3E (0425 + 0432) 

0424  152353 250098 102391 



rpyna payHa, pai flO3llljlliA AOfl NanoMeHa 6poj 

Ii3HOC 

TeKyTla roeia 

flpeTxoAHa rol%HHa 

KpaJe craite 20_. flo'emo cTa*e 01.01.20_. 

1 2 3 4 5 6 7 

40 
I. .TOPO1HA P€3€P841CA1bA (0426 + 
0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 

0425  
10.15 52285 55878 57810 

___ 1. Pe3epolicali,a 3a Tpouiicoee y rapaHmoH 
po 

0426 

2. Pe3epeI,calta 3a rpoweooe o6HaDmaa 
npiipoivx 6oralclaBa 

0427  

403 
3• P6HC Ia TP0WK0O 
pecrpyKTypMpaba 

0428  

L - 

101 
4. Pe3epoHcaita 3a HaeH1e H npyre 
6eHeHqIe 3anocneHHx 

0429 
20833 23277 22661 

405 
5. Peepei,caa Ia TP0WK0O cy8cxHx 
cnopoea 

0430 
31452 

-- 
32601 35149 

402 H 409 6. Ocrana yropo'*a pelepeHcalba 0431 

41 
II. YTOPO-*1E OBABE3E (0433+ 0434 + 

0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0432  1017 100068 1 194220 44581 fl 

410 
1 O6D3 Koje ce ry KOMD€T08Th 
KanMTan 

411 
2.06aa3enpeMaMarw.o4HMH3aa&aoeM 
flpaaHHM J1uUHI4a 

0434 ..- . . . 

..... ... 

412 
3. 06aee3e npea OCTa,1HM noaelaleiM 
flpa8HHM nHUHMa -.----- r •—'- 

413 
4. 06a8e3e no eMHToBaHMH xapmjaMa 08 
BpeMocTH y nepioy 8yeeM 08 roRHHy 
8aHa 

0436 
— 

414 5. yIO)0'1HH KPe1)ffH H 3ajMouH y 3MIbH 0437 100068 —. 194220 
- 

44581 

415 
6. yrOpouuu kpe4lcru H 3ajMOeH 
HHOCTHC1B 

0438 

416 
' 06aee3e no ocHoay 4MHaHoljoor 

nH3HIqa 

419 8. OcTane yroue 06a9e3e 0440 

498 B. OW10)4CEHE nOPECKE OBABE3E 0441 2267 12974 

424049 (oci. 498) 
r. KPATKOPOMHE OBABE3E (0443 + 
0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 
0462) 

0442  432860 446932 319881 

42 
1. KPATX0PO.4HE 014NMC14)CgE 06A883E 
(0444+0445+0446+0447+0448+ 
0449) 

0443 233162 235614 164216 

420 
1. Kpamop0**u K4)4 04 MaTw1HHX H 
3a8$IOIHX npa8HHx flHLa 

421 
2. KPaTXOPOUHH KHTh 04 OCTOI1HX 
noBe3aHHx npaBHHX nHua 

422 
3. KpaIKOpO'IHH KPeMTH H 3aJMOeH y 
lep-4mH 10.18 140000 140000 

-  
148333 

423 
4. KpaiKo9oe*i KpMTh H 3ajMOeH y 
HHocTpaHcTBy 



n 

rpyna pa4yHa, pa' fl031.11941A AOfl HanoM*4a 6poj 

143H0C 

Texyha roj*ia 

flpeTxv4a r04a 

KpajPbe crae 20_. — floiemo caite 01.01.20_. 

1 2 3 4 5 6 7 

427 
5. o6aee3e no 000ay crannux cpecraea H 
cpecraBa o6ycraasbeHor nocnooaa 
nanetbeHux npooaju 

0448 

424 425 426 429 
6. Ocrane KPTKOPOU4 4I4HaHcHj0(e 
o6aeee 10.17 93162 95614 15883 

430 II. flPt1MJbEH1l ABAHCI4, 4EflO3MTh 
KAYUI4)E 

0450 
10.19 176 418 389 

4300*4430 
III. OBABE3E M3 r1oCJ1oBAJ-bA (0452 + 
0453+0454+0455+0456+0457+ 
0458) 

0451 
_____ 

fl 759251 

_______ 
61755 •  10.20 1 

[_ 117988 1[ 

431 
1. /06eHJbet1H - MaTw1Ha H 3aeHo4a flpaeHa 
nuuay3e41be1 61755 

432 2. o6aa,baa, - Mam'*4a u npaea 
nuua y unocrpanciBy - - 

3. o6aasba'* - ocrana n00e3a1-Ia npae*4a 
snsUay34Ib44 

0454 
- I - 

4. o6awba'a4 - ocrana noee3al-la npaesa 
'u4ua y  HHOCTPet4CTBY 

435 5.o6aBma'aiy3eMn4 0456 
759251 r 117988 

436 6. o6aema'iu y unocrpancTuy 0457 

439 7. Ocra,,e o6aBe3e u3 nOnOea4ba 0458 

44,45 H 46 IV. OCTAJ1E KPATK0PO1HE O5ABE3E 0459 10.21 77822 57963 48627 

V. O6ABE3E no OCIIOBY fl0PE3A HA 
ory BPELH0CT 

0460  10.22 6197 466 4944 

48 
VI. O6ABE3E 3A OCTAflE nOPE3E, 

OflPIIHOCE 11 /pYE 4A)4(61HE 
(1461  

10.23 3373 3569 1732 

49 OCMM 498 
VII. flACIlEHA BPEMEHCKA 
PA3rPA1-I14EI-bA 

0462 10.24 36205 30914 38218 

fl rYbHTAK Il3HM BIICPIHE 
KAI1HTAflA (0412 + 0416 + 0421- 
0420 - 0417 - 0415 - 0414- 0413 - 
0411-0402) 0 = (0441 + 0424 + 
0442- 0071) 0 

0463 
- - 

YKYIIHA nACIlBA (0424+ 0442 + 
0441+0401-0463)0 

3111 1254239 - 1339556 1012114 

89 E. BAHBWIAHCHA flACHBA 0465 11 
— 

1233 1233 

M.fl. _____ e 

06pa38u flPOOHCH flpaounnexo..4 0 canp,eunu H 4op#.ei o6pa3aua cfxinancoeix u38eurra3a 3a nIxiepeu4a pyunBa,  yic6enu maceec PC, 6p. 95/2014 ii 144/2014) 



flonyi-IaBa flPBHO J1k1L4 - nPeLW3eTHI1K 
MaTwrnH 6poj 07319649 WH4)pa enamocm 3811 fl15 100334296 
Ha3Ha lavno komunalno pceduze6e Medlana - Ni 

Cewwre Huw, MpaHopcKa 10 

BMJ1AHC YCflEXA 
3a nepiio oq 01.01.2019. o 31.12.2019. roiie 

- y xiJbaaMa apa - 

rpyna paMyna, payH flO31lLI43A AOfl Hano.eua 6p0J 
113 HOC 

Te.cyIa rouHa flpeTxoMa ro),Ha 

1 2 3 4 5 6 

flPHXOj1l 113 PEaO8H0r fl0CJ10BAIbA 

60 o 65, OaiH 62 H 63 
A. fl0C10BHI1 flPllXOju1 

(1002 + 1009 + 1016 + 1017) 
1001  

1403096 1342940 

60 
I. flPI4X0t1 O flP0)A)E POOE 

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

. 9 1 25407 
- 2 525 

600 00 OMj8 p06e M8TW*SIM 
flPaBI4H J1UL4I4I4 Ha 0OHa?*H TP)scMuny 1003 

601 2. fltxoi npoiaje p06e MaTh'*IlM N 3aeNc}Iw4 
flpaBl44M flvwisa Ha HHOCTpaHO4 1paalwry 

- - - -- 

602 • flpHxo,)1o0np00ajepO6eOcranHMnOeeaH 
flpaaHHH J1HNM Ha oHaT1eM TpacMu,rf  r  

L. - - - .J L - - 
1005  "' 'I 

I 

603 4. flpixoi 00 npoaje p06e ocranHM noBe3aHI*l 
flpaBI41M J1HLIHMa Ha HHocTpaHoM )Ia1wr? 1006 . . 

604 5. flpixoi 00 npoaJe p06e Ha AoMtheM TpacuuiTy 1007 9.1 25407 21525 
605 6. flpuxoou npooaje po6e a uHOCrpaHON 

Tp)KHWTy 

61 IL flP11XOL4 O I1POA)E flPOI438OJA 11 YCnYrA 
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 1009 - 9.2 1374759 1317778 

610 
1. flpHXO4H 00 flp00aje flp0443804a H ycnyra 
MaTWIHHM H 3a8Hc}eIM flpaBNHN flHHM Ha /oMaTleM 
Tpaa4w1y 

1010 

611 
2. flpixou 00 npooaje np0s13804a H ycnyra 
HarH'IHHM u 3aaucw1M npaeHllM flHIlM Ha 
HHOCTpaHOM Tpacuwiy 

1011 

612 3. flpixoa 00 npo4aje npoH3aoaa N ycsiyra 
flOBe3aHwM npaBHI4M j,uu,ua Ha AOMa?eM TP)KMUJTy 1012 

613 
4. flpuxo, npollaje flpO4i3BOAa H ycnyra oc1anuM 
flOBe3aHHM fl8BHHM t1uL1*4a Ha uHocTpaHoM 
Tp3olunY 

1013 

614 00 npojaje np044380p.a H yCnyra Ha 
ooMp,HHwly 1014 ......................•-•- 9.2 1374759 1317778 

615 6. flpuxou npooaje roToaiix npo.oe00a H 
Ha HcTpaa3M Tp)HHWT')' 1015 

- . 
III. flPlXOJ11 0 flPEMW cY68EHLjWA, 

OTAWJA, 0I(AUkUA II Cli. 1016 9.3 2930 3637 
65 IV. flPY11 flOCIIOBHI1 flPl4X0JW 1017 



rpyna payHa, pa'1yH flO3I1L4UA AOfl HanoMeHa 6p0J 

If3HQC 

Teicyha ropa flpeTxoANa OAHHC 

1 2 3 4 5 6 

PACXOP.I1 13 pEoBHor n0CflOBA1bA 

50 o 55,62 n 63 

6. flOCII0BHM PAXOM 

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

1018 

1439469 1363057 

50 1. 1-IASABMA 8PEJ40CT flPOJI.ATE POBE 1019 9.4 15557 11210 

62 IL flPWX01 O AKT5lBlPA1 Y'IIiHAKA 1 P06€ 1020 g. - - .182 712 

630 
111. fl0BEh41b€ BPE.H0CTh 3A111.IXA 
HEJOBPWEHI1X 1 IOTOBIIX flPOI.1380L1A II 
HEO8PWEI*1X YCTIYrA 

1021 9.6 510 6 

631 
IV. CMAl-bEE BPEHOCfl1 3A1111XA 
HEOBPWEHI4X II roloBklx flPOI13BOA 11 
HEOBPWEI*1X YCflYA 

1022 9.6 151 
- . - - 

593 

5locvM 513 V. TPOWK0Bk1 MATEPWAJ1A 1023 . 79251 87522 

513 VI. TPOWKOBII OPI4BA 1 EHEPIIIJE 1024 9.8 85521 76655 

52 
VU. TPOWKOBII PAM, HAKPWI,A AI'A H 
OCTATIII J1II4HH PAcXOjIi 

1025 
9.9 993500 921585 

53 VIII. TPOUJKOBII flPOk13BOJ1HI4X YCI1YIA 1026 9.10 79217 77561 

540 IX. TPOUJKOBI4 AMOPTII3AU.kUE 1027 911 123228 127198 

541o549 X.TPOUJX0BHJYTOPO.IHHXPBEP81ICA}A 1028 . . 2912 

55 XI. HEMATEP43AI1HI1 TPOWKOBII 1029 9.13 68736 56539 

B. flOCI10BHII O5IITAK (1001 - 1018) 0 1030 

r. I10CJI0BHK YBHTAK (1018 - 1001) 0 1031 36373 20117 

66 
ØIIHAHCKJCKM flPIlXOM (1033 + 1038 + 

1039) 
1032  

9.14 2421 25971 

66, OCHM 662, 663 ii 664 
I. 6*IHAHCHJCKH flPVIX0LII1 0j fl0BE3AHI'tX JII'ILIA 
II OCIAI1H GI4HAHCII)CKII flPlX0JH (1034 + 1035 
+ 1036 + 1037) 

1033 
- - - 

0 0 

660 
1. 0I4HaHoaol flHXQfl$ 49 ,4aTh'4H14X H 
npa8.ix ,a,u.a 

io 

661 
2. (Ds4Hauo4jcxn flPHXOJ1H 49 OCTflHX flOee3aHHX 
npaBeix 1lsL4a 

1035 

665 
3. flpixoi y'iewTla y Ao6cncy npcnpyicei.ix 
npaei*ix ,uiva H 3a6w4w4Ksx noAyxaara 

1036 ............... 

669 4. OcraiiH vuaHcvJcKl npixoH 1037 
- 

662 II. flPI4XO14 0 KN'IATA (O TPEF*IX J1I4L(A) 1038 9.14 22696 25507 

663 H 664 
III. I103HTI4BHE IcyPCHE PA31I4KE II fl03l4ThBI-I1l 
E0EICI1I BAI1YTHE Ki1AY3YflE (flPEMA TPE1'MM 
)1HL11MA) 

1039 9.14 1519 464 

56 
6. ØMHAHOI3CKM PACXORH (1041 + 1046 + 
1047) 

1040 
9.15 7396 6680 

56, oa 562,563 H 

I. 8*IKAJIcII)cxll PAO(OI4 V3 OI)1OCA CA 
nOBE3AH1IM flPABHHM 1114U.IIMA 11 OCrAIIII 
0IIHA}4G4)041 PAO(0JH (1042 + 1043 + 1044 + 

1045) 

. 
0 

-- 
0 

1. ØHHaHOIJOaI paOOAH H3 O41$OC ca Mam'4HHM H 
3aBsoIHH flpaeHHM 1flnlMa 

1042 
- - 



rpyna pa4yHa, payu fl03HL41l3A AOfl HanoMeua 6p0J 
II 3H OC 

Te1cy1a r0p1111a flpeTxogHa ORMH 

1 2 3 4 5 6 

2. 01*iaHaljcKH PCX0M 113 On,HoCa Ca 0C1)11IM 
noee3aHuM flpaallllM J1HLDIM3 1043  

565 3. Paooii oo y'lew?la y ry61nxy np11py3ceHax 
npa8llllx rniqa ii 3aje/IHII'1K1lx no4yxBara 

1044  

566 ii 569 4. 0craliH )vHaHc11jCK1l 11000Ii 1045 

562 ii. PACXOJW KAMATA (flPEMA TPEF1WM )1MI4HMA) 1046  915 7129 6352 

563 ii 564 
111. HErAmBHE KYPCHE P3J1HKE II HErATI1BHM 
E18EKTh BAI1YTHE KflAY3YJ1E (flPEMA TPEF4IM 
)1I1LjWMA) 

1047 9.15 267 329 

E. jO51TAK 113 44IHAHCIIPAH,A (1032- 
1040) 1048  

16819 1929 

MC. rYBIITAK 113 'DI4HAHQ1PAPbA (1040 
- 1032) 1049 

683w 685 
3. flPHXOjI11 Oj YCKI1AMIBAH,A BPEJH0CTh 
OCTAnE IIMOBIIHE KO3A CE HCKA3Y)E no 
.8EP BPEH0CTh KPO3 BW1AHCYCnEXA 

1050 916 
- 

140944 126729 

58311585 
II. PACXOJW oa YCIC,1A&MBA9bA BPEjH0CT11 
OCTAnE MMOBIIHE K03A CE I1CICA3Y)E no 
4EP BPEjHOCTII KPO3 BIIJ1AHC YCnEXA 

1051 917 

_____ 

" 
I 

53042 17220 

6711 68, ooiw 683 w685 3. OCTAn1l npiixoui 1052 9.18 8383 10666 

57w 58, 00*1 583 w585 K. OCrAflhl PACXOp,I1 1053 9 40022 41571 

11. jOBHTAK 143 PEROBHO flOCflOBAH,A rIPE 
OnoPE31lBAIbA (1030- 1031 + 1048- 1049 + 
1050- 1051 + 1052- 1053) 

1054 
36709 77776 

lb. Y5HTAK 113 PEJOBHO flOCI1OBAIbA rIPE 
0flOPE31IBAH,A (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 
1051-1050 + 1053- 1052) 

1055 

69-59 

M. HETO O611TAK nocnOBAH,A KO)E CE 
O6YCTAWbA EGEKTh flPOMEHE 
PAqYHOBOCTBEHE flOJ1l1ThKE II 11CnPABKA 

PEWAKA 143 PAHI&JHX flEPHOII.A 

1056 
9.20 730 

59-69 

H. HETO YGI4TAK I10CJ1OBAIbA KO3E CE 
OBYCTABIbA, PA(OR11 rIPOMEHE 
PA4YHOBOjCTBEHE flOJ111ThKE II HCnPABKA 
rPEwAIcA 113 PAHPUIIX flEPHOA 

1057  
7964 

lb. jOBIITAK flPE OnOPE31aBAH,A (1054 
- 1055 + 1056-1057) 1 058 

9.21 37439 69814 

0. rY611TAK rIPE Ofl0PE3IiBAI-bA (1055 - 1054 
+ 1057 - 1056) 1059 

Ii. flOPE3 HA IOB11TAK 

721 1. flOPEO(H PAXO flEPI10,A 1060 9.21 11509 15242 

neo 722 II. Qflh1O)KEHH I1OPECKM PAO(0/I flEP1OA 1061 

eo 722 111. 0/1O)KEH1I IIOPECKII flPHXO1l flEP21OA 1062 
9.21 4503 9434 

723 P. HCrU1ATiEHA J1INHA nprn4AlbA 
HOCJ1OJ].ABL(A 1063 



y3ell*1Ke (Cny*6euii rJiacHK PC, 6p. 95/2014 H 144/2014) 
.  ii 

- py 

rpyna payHa, pay flO3KL1$3A AOfl HanoMella 6p0j 

I13HoC 

Teicyha roa flperxoAHa ro,wHa 

2 3 4 5 6 

C. HETO OSI1TAK 

(1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063) 
1064  

921 30433 64006 

1. HETO Y5W1AK 

(1059 - 1058 + 1060 + 1061 — 1062 + 1063) 
1065 

1. HETO O5l1TAK KOiM flPk1flAA MA}bMHCKk1M 
Y)WA'IIIMA 

1066  

11. HErO LIOBMTAK KOJH flPt1flA 8EFI4HCKOM 
BIIACHMKY 

1067 

Ill. HErO 1Y514TAJ( KOMI flPMflA MAIb11HCKIIM 
YnArAqI4MA 

1068 —' . . . 

IV. HETO rY5I4TAK KOMI flPI1flA BE1IHCKOM 
BJ1ACHIIICY 

1069  

V. 3APA nO AKLWI1 

1. OcHoeHa apaa no aKLtwjH 1070 

2. YMae#a (pa3eoeKa) 3apaa no atii 1071 

3aKoH:KH3aciyn 

7 aHa
o5  20j rouHe 

O6pa3a1 nponiica flpaBHnKKKoM 0 C8)IG1HM II copl4H o6pa3aUa KHaHcIoa4x ,i3eewTaja 3a npii 



flonyl-baBa 11BHO nvLe - flP/Y3THMK 
Mam1HH 6p0j 07319649 Wpa Aenamocn 3811 fluB 100334296 

Ha3Iia lavno komunalno preduze5e Mediana - Nil 

Ceiwie Hiiw, MpaMopcKa 10 

L'13BEWTAJ 0 OCTAJ]OM PE3YJ1TATY 
3a nepvio o 01.01.2019. jo 31.12.2019. roqvHe 

- y xvrbaLaMa iapa - 

rpyna pa1yHa, pay flO314L1I1)A A011 HanoMeHa broj 

13 II OC 

Teicyha roa flpeTxopa OAHH 

2 3 4 5 6 

A. HETO PE3YJ1TAT 113 flOC)10BAFbA 

1. HErO jO5l1TAJ< (AOfl 1064) 2001 
30433 64006 

II. HErO rY5I1TAK (AOI1 1065) 2002 

5. OCTAJ1I1 CBEOBYXBATHII JOEHTAK 14)111 
IY5I1TAI< 

a) C'raBKe Koje Hehe 6wrii y 
5MaaHCy yceexa y 6ypyinlM nepHojiiMa 

330 

1. flpoMeHe pesallopH3aqHje HeHaTepa)anHe 
HHoBaHe, HexperuHHa, n0Cipojeaa '1 onpeMe 

a) noaeha)be peBanopsl3aLuIioHvx pe3epea 2003  

- j i: 337 1272 

5) cMaH,ebe peBanopa3aL1aoHa) pe3epull 2004 
2245 8478 

2. AlcTyapcex o541ila cmi ry6uuc no occoey rulaHoBa 
e(xiHwcaHcx npwMaba 

a) oo5iiuc 2005  

'j f  
6)ry6iiqw 2006 - 

[ - 

332 

3. o6cw MJ1H ry6cqw no ocHoBy ynaralba y 
B,lacHlmKe I4HCTpyMeHTe Kanwrana 

a)iuo6iiipi 2007 

6)ry6uLui1 2008 

333 

4. o6wqw cac ry6iiuc no ooioy yena y ocranoM 
CBeO6BaTHOM OO6HTXY H)1H ry6cmy npiiiupy,eecux 
upyurraaa 

a) Ao6wju 2009 

5) r'y6c14c 2010  

6) CraBke }coje HKHHO Mory 6HTii 
peexacfri4H1KoBaHe y EllnaHcy ycnexa y 

6yjyhMM nepcoAMMa 

334 

1. o6HLpi inc ry6HqH no 0oioBy npepa9yHa 

ctx1HaHcMjcKvx Ii3aeu.rraja I*IocTpaHor nocnoeia 

a)o6ctiw 2011 - 

5) ry6c1.pi 2012 



)1y3 H 

pyna paisa, paqy flO3HLLJ13A AWl HanoMe$a broJ 
I13HOC 

Twcyha rosa flpeTxona rotusa 

2 
3 4 5 6 

2. Lo6iiqii HflH ry6s4qI 08 1c-TpiieKara 3aumqye 
Hero ynaraita y IlOCTPaHo nocnoealbe 

a) oo6auu 2013  

j f  ........"__-1 
6)ry6ati 2014 

336 

3. o6ui HJfli ry6.ILH no 00408y HHCTpyMeKaTa 
3aumcre pHKa (xeui*Ira) BqaHor Toka 

a)4o&iw 2015 

6) ry6itii 2016 

4. O6iauu 141111 Cy611LM nO OOlOBy xapmJa 
Bp4ocrH pacnono,Kujx 3a npooaJy 

a)o&iq 2017 

6)ry6nqi 2018 

..-. 

1. ocrAThi 6PYTO CBEOSY)(BATIjI1 O611TAx (2003 
+2005+2007+2+2Q11+2O13+2015~ 
2017) - (2004 +2006+2008+2010+2012+ 
2014 + 2016 + 2018) ? 0 

2019 

II. OCTA/1I1 EPYTO C8EO5BAThS1 ry6ellAl( (2004 
+2006+2908+2o1o+2Oj2+2o14+j6+ 
2018)-(20o3+2oo5+2007+2n+1011+ 
2013 + 2015 + 2017) ? 0 

2 0 

- - 

1908 7206 

111. flOPS HA OCrAI1II CBEO5Y)(BATHII JO54lTAX 
14)111 rY51rrAx flEP14O 2021 

[ 
IV. HEFO OCTN1kI CBEO65(BA1Hij /06I4TAK (2019 
-2020-2021)?O 2022 - - - 

[ 
V. HETO OCTATWI CBEO6IO(BATHW rYSIlTAK (2020 

- 2019 + 2021)? 0 2023 
1908 7206 

B YKYflAH HETO CBEOBYXBATHJI PE3YJ1TAT 
I1EPHOJ2.A 

1. YKYflAH HETO CBEO6YXBATHLI O6I1TAK (2001- 
2002 + 2022 - 2023) ~ 0 2024 

28525 
-

56800 

2001 
U. YKYflAH HETO CBEO&10(BATHII rY6VITAX (2002 

- 2025 + 2023-2022)? 0 L___ 
. i - 

r. YKYflAfl HETO CSEOBYXBATHII 0&I4TAK 
Will Y&PITAJ( (2027 + 2028) = A0n 2024 0 2026 
uin A0fl 2025 > 0 

1.  flpvniau oluHOcHH anao*nlI4a kanKrana 2027 - - 

2.  flpisnl4cau Maoluu)1Ma Koju HeNajy koHrpony 2028 

M.fl. 

0
)N4j 

aua 20QroMHe 

pa3aL4 npOnhicaii flpa8HnHUKOH 0 Ca4p)11111111 H 11OPMK o6pa3a1a 44l1HaucPljcKHx u3aewlaja 3a npHBpe4Ha )1pyw-rsa, 3a)Ip  II rnacnhik PC, 61). 95/2014 K 144/2014) 



florlyl-baBa 1IBHO J11Le - HPeLY3eTHII1K 

           

           

MaTH'HH 6poj 07319649 

   

wHcppa 9e9am0cm 3811 

     

flilS 100334296 

           

Ha3I1a Javno komunalno preduzece Mediana - Nil 

        

Ceiiewre 1114w, MpaMopcxa 10 

          

L'I3BEWTAJ 0 TOKOBL'IMA TOTOBL'IHE 
3a nepio o 01.01.2019. o 31.12.2019. roie 

- y xvrba,aMa iiHapa - 

flO3MUHj1 AOrI 

113 Hoc 

Teiyha r0914148 flpeTxo9Ha ro91111a 

4 - 1 -- 2 3 

A. TOKOBII roToBlIHE 113 nOCROBHIIX AICT1IBH0CT1I 

3001 
1702259 1640304 

I. flpieuiav roToBHHe lu nocnoel1ix aicni 1i0cn4 (1 o 3) 

1. flpo.o.aja 11 nplu4mellH aBalicla 3002 
1600802 1565440 

2. flpHMmeHe caMe-re 143 flOcflOBHllx axmrniocni 3003 
22696 25508 

3. Ocrasni iucseii peaoesor nocnoeaita 3004 
78761 49356 

II. Onie ro-roes*ie 143 noc,loeHllx alcnleliocni (1 ao 5) 3005 
l4669B 1421078 

1. ilcnnere llo6awbaiwpla H OaTH a8aHC14 3006 
403487 390 ISO 

2. 3apaae. ualo4aoe 3apa4a u QTan flw-IHH pa09M 3007 
993500 921585 

3.flnahef,eucaMaTe 3008 
7129 6351 

4. flope3 H4 o6iirae 3009 
15339 16619 

S. Oijnia no ooioey oclamu Jae*eix flMX09 3010 
47464 373 

111. Hero 11pHnhiB roToelille 143 flOCflOBHHX aKmoHocnl (1-11) 3011 
235336 219226 

IV. Heio 0fl11H8 roToBliHe 143 fl0CnO8H14X eKTIIBHOCTH (lI-I) 3012 

6. TOKOBM roToBPIHE 113 AICTIIBHOCTII IIHBECTIIPAI*,A 

3013 
882 9198 1. flptinaeii roToBuHe 143 8KTllDHOCnl HHBecrllpalba (1 oo 5) 

1. flpoaaja a'cwja 14 yflena (neTo npwlliB&l) 3014 

3015 
2. flpooaja ueMaTeplljanne 44M0644He, uielcpemllna. t..rpuJeta, onpene 14 
6140n0wi11x cpeocraaa 

3. Ocranu 4uHaHc14joc1l flflaoiallll (Hero npuniien) 3016 
882 9198 

4. flp14MmeHe eaiae 143 811n4B140Cfl1 uHaeCTwpalba 3017 

S. flpanmiaie ,1HBH9H9 3018 

11. 0gnua roioBue 143 KTMBHOCTh uHaeCrHpalba (1903) 3019 
43317 125980 

1. Kynoeeia 81e314ja 11 yjeiia (14010 ojnaBu) 3020 

2. Kynoauna Het4aTep&ljanhlc IlMonuHe, HeKpeTHuna, nocrpojelba, onpene H 
511000u1K11xcp09craaa 3021 

433172 125980 

3. 0CiJ1U 4144Ha)icnjcx)4 I1fl8O4al4Il (Hero ojznuau) 3022 

111. Hero np11I1I1B roToeline 113 ,Cfl48I.00TH iH8CCrHpan,a (1-11) 3023 

IV. Hero 09)1118 roroBline 143 8KT44BH0cfll IluBecrupalba (11-1) 3024 
432290 116782 



-- 
aHyre wnpeny3emllce (Cny,sc6ei*, r,iaoiu1K PC, 6p. 95/201411 144/2014) 

a 

flo3HL*llja AOfl 

Il3HOC 

Teiylla OIlH flpeTxopHa roua 

1 2 3 4 

8. TOKOBH OT0BIIHE 113 AICTMBHOCTII ØMHAHCIIPAH,A 

3025 
0 229493 

I. flpwiiiaei roloBline 113 8KThBIIOCT}$ 411lHaHcHpaa (1 no 5) 

1. Yaehait.e oo4owor icanerana 3026 

2. Jyropo.en, epeflsm  (IseTo npvii) 3027 
229493 

3. KpaTxopo..*ui u€pegicm (I4eTo np11,wla&1) 3028 

4. OcTane nyr0p0411e 06a8e3e 3029 

S. Ocrane cpaieopoe 06aBe38 3030 

II. On/luau OTQBl1H 113 8KTHBHOCIII (u1Ha 1pauba (1 no 6) 3031 96502 8333 

1. Oncyn concraeticx aictcuija ii ye.na 3032 

2. jyropouui epe/luim (0nn11811) 3033 
56602 

3. Kpaieopo'#ua apenumi (onnciaci) 3034 
8333 

4. Ocrane o6aBe3e (onnuiaui) 3035 

5. øiivauioiJcxu n1131.Qlr 3036 

6. Ilcnna'iewe nuBaineawe 3037 

lU Hero flpaiflhia roToswue 113 KTHBllOCT1l 4)llaaKCMpafta (1.11) 3038 
221160 

IV. Hero onnuca FOTOBUHO 113 accTuaHOcm 4>alHaHcupa,.ba (11-1) 3039 
96602 

r. CBErA flPIU1IIB roToBMHE (3001 + 3013 + 3025) 3040 
1703141 1878995 

p. cBErA Op,J1I1B rOTOBlIHE (3005 + 3019 + 3031) 3041 
1996697 1555391 

7,. HETO flPIlJ1H8 roToBI.IHE (3040- 3041) 3042 
323604 

E. HETO OW1HB roToBl1HE (3041 - 3040) 3043 
293556 

)f(. rOTOBKHA HA flO9ETXY O5PA'IYHCKOr flEPHOA 3044 
435629 111890 

3. fl03MTMBHE KYPCHE PA3J1HKE no OCHOBY flPEPA'4YHA 
roToaeIHE 3Q45 

1519 464 

II. HErAThaHE KYPCHE PA3JIHKE no OCHOBY rIPEPALIYHA 
roToBHHE 3046 

267 329 

3. roTosliHA HA KPA3Y O5PAYHCKor flEPMOA 

(3042 - 3043 + 3044 + 3045-3046) 143325 435629 

M.fl.f 5"  20 ronuHe 

06p33au nponuicaH flpaaunuuiucou 0 C/l9,I(HHH H 4opra o6pa3atca 4uiiaHcui)cxuux ll3sewTaja 38 npui 



flonyl-baBa flBHO J1k1L4 — flPLY3THI1K 

Mam4HH 6p0j 07319649 

Ha3iaB 3avn0 komunalno preduze& Madiana - 

Ce11}1ujTe Hiiw, MpaMopcKa 10 

wH4)pa jnamoCni 3811 fl145 100334296 

LII3BEWTAJ 0 flPOMEHAMA HA KAflV1TAflY 
3a nepvio OJ4 01,01.2019. o 31.12.2019. roie 

- 
y xvlrbaLlaMa iapa - 

PejKH 

6p0j 

KoMnolleuTe IcanisTana 

onsic 
A0fl 

30 
A0fl 

31 
A0fl 

32 

Ocisoeisis IsanuTan Ynucanis a Heynna?eisi4 scanuran Pe3epae 

2  3 4 5 

floqeTisO craibe npeTxoAHe rowsise isa pais 
01.01. 

a) ayroeies can pa,sa 4001 4019 4037 

6) rlolpa)104u CJ PaY4 4002 156304 4020 4038 71528 

IicnpaBsca isarepujaiiiso 3lsa4aj.suX rpewasca H 
npoisesia paiyisoBOC1BeHKX flOflHTi4sca 

2 
a) ucnpaake isa Ayroesloj crpauu pasyHa 4003 4021 4039 

6) sicnpaake Ha fl0Tp)KH0j crpaisis pa1yHa 4004 4022 4040 

KopsiroBaMO noqerHo c'ra*e npeTxoIMe ro%uue 

isa ais 01.01. 

a)iopur08aHu yroeHii cano palyI1a (la + 2a -26) 4005  4023 4041 ''' '' 

6)K0piir0eas*i noTpawHu can40 payisa (16 - 2a + 4008 156304 
4024 4042 71528 

4 

np0p4e55e y flpe'TXOAMOJ roAHHu - 

a) npoiser isa ayroeuoj crpanu payisa 4007 4025 4043 

6) npoiser Ha noTpawuoj crpaisu pa'cysa 4008 40712 4026 4044 42703 

s 

Crasbe isa scpajy nperxOAue ropsine 31.12._ 

4009 4027  4045  

6) noTpaaoiu carsJ) 4'fHa 
(36.4a+46)~0 

4010 197016 
4028 4046 114231 

6 

iscnpal3ea isaTepujailiso 3isaqajisux rpewasca is 
npoiseisa pa4yHOuOCTeenHX fl01HTHKa 

a)HapaBKesaAT0eH0iCrPaHUPY14a 4011 4029 4047 

6) iiCnpaaee Ha flOT)KH0j crpaisM pauyssa 4012 4030 4048 

KopuroeaHO noqerHo cTasae rescylie rowaula Ma 

aH 01.01. 

a) 
Kopulroeausku yroBuiu caniio pa'syisa (Sa + 6a - 66) 4013 4031 4049 

6)Kopsiroaal*i noTpawHui cai0 payuia (56- 6a + 4014 197016 
4032 4050 114231 



PeHH 

6p0j 
OIDIC 

KoMnoHecre KanMTana 

AOfl 

30 

AOfl 

31 

AOfl 

32 

OchorniM xanicrasi YnHcHH a ueynnaPleHM icanwran Pe3epse 

1 2 3 4 5 

8 

flpo.4eHe y TeKy?OJ roU,HH - 

a) npo.e Ha ayrowsoj crpaHs4 pa'Ha 4015 4033 4051 3() 

6)npoanoTjcpaHipa'yHa 4016 30000 70481 

CTatbe Ha scpajy TeIcyIe roMHe 
31.12. 

a) yroe ca,vlo pa91a 
(7a + 8a - 86) 0 

4017 4035 4053 

6) noTpa)10414 CaIU pa4yHa 
(76- 8a + 85) ~ 0 

4018 
227016  4036  4054 154712 



PeRHH 

bpoj 
OflhlC 

KoMnou4eirra kanHlana 

AOn 

35 

AOfl 

047 H 237 

AOI 

34 

ry6wTaK OmynmeHe concTBeHe aKw4Je Kepacnopel)esin AO6HTaX 

1 2 6 7 8 

1 

floqeTHo cra*e npeTxoHe rowlHe Ha AaH 
01.01. 

a) oyroe*i ca'vo paia 4055 4073 4091 

6) no paio*i can pa'1yla 4056 4074 4092 85302 

2 

KCflpawca HaIepHjanHO 3Ha4ajHHx rpewaxa H 
npoea PMYHOBOACTBHHX  nOnHnuca 

a) ucnpaaxe Ha irn-oe*oj crpaHH pa'iyia 4057 
-- 

4075 4093 

6) Hcnpaske Ha noTpawnoj crpaHli pa4yHa 4058 4076 .............................. 4094 

KopHroeaHo flOeTHO Cralbe flpeTxoHe roAHHe 
Ha AH 01.01._ 

a)iopiroeaiiii yroeui ca,io paylia (la + 2a- 26) 
 4077  4095  

6) opiroaai nOTpaialu caJo pa'iyiia (16- 2a + 26) 
4060 4078 4096 

85302 

4 

flpol4ewe y npeTxow.oJ rOAMHH 

a) ro.ier Ha gyroesoj crpaHa pa4yHa 4061 4079 409' 170502 

6) npoMeT Ha norpaxj CTHH pa'iyHa 4062 4080 4098 157664 

5 

raite Ha icpaJy npeTxoe row4He 31.12._ 

a) yroe cao pa'ia 
(3a+4a-46)0 

4063  4081 4099  

6)noTpaaa*1canio paya 
4064  4082  4100  

72484 

6 

I1cnpauica naTepHjaJ1Ho 3HaqaJHHx rpewaa H 
npoMeHa paMyHoeOACTBeHHX nonunlKa 

a) HCnpaaxe Ha jlyroeHoj CTpaHH pa4yHa 4065 - 4083 4101 

6) HcilpaaKe Ha nolpa,1040j CT8H$ pauyHa 4066 4084 4102 

KOPHI-OSaHO noqerHo Cralbe TeKyfie rosHe Ha 
IbH 01.01. 

a) KOpHI-OBaHU yroeHa casi paa (Sa + 6a - 66) 
4067  4085  4103  

6) HO aaiai nolpaaalH cacu1opayHa (56- 6a + 
4068 

- 
4086 

- - - 
4104 .........

72484 



PeAHH 

5P0i 

OfllC 

KoMnoHeHre ,canHIana 

AOfl 

35 

AOfl 

047 H 237 

AOfl 

34 

ry6IcraK Olxyrube*Ie concrueHe aicwije Hepacnopel)eHH AO6KTaK 

1 2 6 7 8 

8 

flpoMeHeyTeXyOJ.rORHHH 

a) npoMer Ha aYroeHOj cTpaHw pa4yHa 4069 4087 4105 1391 

6) npo.4eT a noTpa*Hoj C1HM pa1yl4a 4070 4088 4106 90885 

9 

Craite Ha icpajy TeKy?e roHHe 
31.12._ 

a)yroeHucaxopa4a 4071  4089  
— 

4107 

6oTpaaocanJopa'4yHa 
4072  4090   4108  



peRHH 

6poj 
OflHC 

KoHnoise,ffe ocanor peynraa 

AOfl 

330 

AOfl 

331 

A0fl 

332 

pee nopH3aw4oHe peaepee 
AicTyapc*cH Ao6iu4H ItnH 

ry6HI*H 

o6Ht4u HuH ry6uw1 no oclioBy ynaralba y 
Bnao4w1Ke u4HcrpyMeuTe IcanKTa,la 

2 9 10 11 

floqeTHo CTaIbe npemOAHe OHH Ha AaH 
01.01._ 

a)8yroeeicaIvopa'a 4109 4127 4145 

6) noTpaao Can paqya 4110 263734 4128 4146 

2 

HCflpaBKa MaTepMjanHO 3sa4ajHHx 
rpewaa H npoea paHoBocmb4Hx 
flO1HThKa 

a) cnpae Ha 8yroBHoJ crpaHv pa4yHa 4111 4129 - -- 4147 

6) I4cnpaBKe Ha noTpawHoj cTpaHH pa4y8a 4112 4130 4148 

KopHroBaa4o no'lemo cTalbe nperxow4e 

OWIHC Ha BH 01.OL_ 

a) KOpHroeaHH 8yroel*I  canao pa'.Iylla (la + 2a 
- 

26) 0 
4113 4131 4149 

6) aoparoeaHa noipaacHH cao paya (16 - 2a 
+ 26) 0 

4114 263734  4132  4150 

4 

flpoI4eHe y npeTXOHOJ rOAHHH - 

a) opoHer Ha flynDBHOj crpaHu pa'4yHa 4115 4133 4151 

6) npoier Ha floTpaa(HOj CTPHH g)4YHa 4116 1272 4134 4152 

CTabe Ha kpajy nperxowie OAHN 
31.12._ 

a)
O8Ha can pa'uoa 

(3a~4a-46)O 
4153 4117  4135  

6) no paxoai caria -iyHa 
(36 - 4a+45)~0 

4118 256528 4136 - 4154 

6 

scnpaaica r,aTepHjauHo 3nauaJHKX 
rpewaa U flPOI4H pasywoaOACmMx 
nonun4Ka 

a) ucnpaBKe Ha i-oesoj crpaHu pasyiia 4119 4137 4155 

6) cripaBKe Ha noTpaacKOJ CTHH paqyHa 4120 4138 4156 

KOpHrOBaHO noqemO Cialbe TeKyte 
rOAHUe Ha 01.01. - 

a) KopllroeaHH 8YrOBHH can pa'l1a (Se + 6a 
66) 0 

4121 4139 -  4157 

6) ,opwoeauei norpaao*i ca,vo pa'4yHa (55 - 6a 
+ 66) ~ 0 

4122 256528 
4140 4158 



PeJHK 

6p0j 
OflHC 

Ko,InoHarre ocyanor pyinaa 

A0fl 

330 

AOfl 

331 

AOfl 

332 

peBanopH3awloHe peepoe 
Alcryapcxii Ao6HMH .urn 

ry6HIH 
4o6HI4K ,uuI ry6. no ocoy ynara.ba y 

5naa4HqIce MHcrpyMeirre xannana 

1 2 9 10 11 

8 

flpos4eHe ' TKOJ OAHHH - 

a) npo.4e1 Ha ayroeHo) cTpaHH pauyKa 4123  4159  

6) flOMT Ha noTpa*Hoj cipaHa payiia 4124 4142 4160 

C'ra*e a kpajy Telcyhe roMHe 
31.12. 

a) yroeI*i caJo pa'iyHa 
(7a + 8a - 86) 0 

4125 4143 4161 

6) nopaaaa can/b pa'yHa 
(76-8a+86)~0 

4126  254620 4144  4162  



onhic 

KoMnoHeHre ocrajior pe3yITrara 

PeHH 

6poJ 

333 334 H 335 336 

AOfl o6HL4K Huh ry6hiRH no ocnony 

yoeiia y ocrauioM oo6uTKy HflH 
ry6Hrlcy npnpyweHhix opyw-rana 

AOn j106HL4H huh ry6ui no ocuony 

hluocrpauor noc,iooahba hi 

npcpauyua cDuHaHcujcKux 
hi3neurra)a 

AOfl 
o6hiL4hi urni ry6hiwa no OCHOBy 

xcuiiura honuauOrTOxa 

2 12 13 14 

floqeTHo craie npeTxoAHe roIlHe 

Ha AH O1.01._ 

a) yroBHhi cauvo pauyua 4163  4181  4199 

6) noipaao cauiw pa4yHa 4164 4182 4200 

2 

htcnpaahia MaTepHjaauo 3HaqaJHMx 

rpewaKa H npoMehia 

paHyuono,wTneHHx noJiHThiKa 

a) cnpaace Ha yroBisoj crpahihi pa'iyua 4165 4183 4201 

6)hpaaKeHanoTpaHojcrpaHH 

pa 
4166 4184 4202 

3 

KopHronaHo noHerho crae 
nperxogule roiHe ua aH 01.01. 

a) wOeaHM Ayroehe4 CW1O pauia 

(la + 2a - 26) 0 
 4203 4167  4185 

6) xopiiroBaHu flOTJ))IO1H caiuo paiysa 
(16 - 2a + 26) 2 0 

4168  4186  4204 

4 

flpoMeHe y nperXoAHOj - 

rOAHHH 

a) roser sa llyloeuoj  crpauei pa'lyHa 4169 4187 4205 

6) npoMer Ha norpaaoj crpauhi payua 4170 4188 4206 

Crae Ha npe-rxo/ue roHple 

31.12.  

a) yrOeuu cato 

(3a + 4a 46) 2 0 
4171 - 4189 4207 

6) flOTpIo1hl canAO paHyHa 

(36 - 4a + 46) 2 0 
4172 4190 4208 

6 

hlcnpaBKa MarephijauHo 3Ha4ajHhiX 

rpewaea H npoMhiH 
pa4yHoaoc1BeHh4x nouumxa 

a) iicnpaee ua Aroe*4oJ CTHH paHyHa 4173 4191 -  4209 

6) vcnpaale Ha noTpaachloj CTPaHIi 

paHyhia 
4174  4192 4210 

Kophironahio flOHerHo craube reucy?ue 

OHhi ua AaH 01.01. 

a) 
Kophirceauhialyroela CaJOO pa-lyua 

(5a + 6a - 66) ~ 0 
4175  4193 - 4211 

6) uuopuiroBauha nOTpaWHII caruo paqyua 

(56 6a + 66) 2 0 
4176 - 4194 " 4212 



PeiHH 

6p0j 

Ofll4C 

KoMnoHene ocrajior pe.3ysTrala 

AOfl 

333 

AOfl 

334 ii 335 

AOn 

336 

o6iitui inii ry6llt4H no oaiony 

yIena y ocrano 
ry6Hrlcy npliRpy)4cellllx pywraua 

o6KqI1 IiflH ry6inii no OCHOBy 

HHocTpahor nocnoaalba Ii 

nPBP1YHa 4)MHaHc14jcKHx 

wjnewTaja 

o6llqH 11Th ry6uii no ocHoBy 
xelJKHra loBlaHor ToKa 

1 2 12 13 14 

8 

flpoMeHe 5' TeKyhOj rOAHHH 

a) npoHer Ha ylO8HO1 CIpaHa pa4yHa 4177 4195 4213 

6) npoer Ha flOT a)Kloj cypala palyHa 4178 4196 4214 

Cralbe Ha kpajy reKy?e rolHe 

31.12. 

a) YOBHH Car4o palyHa 

(7a + 8a - 86) ~ 0 
4179  4197  4215 

6) norpaioii canao palyla 

(76 - Sa + 86) 0 
4180 4198 4216 



0 H 

6 p 

KoMnoHeH-re ocranor peynTaa 

A0fl 
YicynaH KanKian [1(pe 16 Hon 3 

00 Hon 15) - 1(pen la HOfl 3 o Hon 

15)] 0 
AOfl 

ry6lilaH H3HaO HanHTaJ1a [l(pej 
la HOfl 3 oo HOn 15) - Z(peo 16 

on 3 O icon 15)] ~ 0 OnKC 
337 

AOfl 
Jo6squi iviii ry6iiL4ii no OcHolly XOB 

paalono)+cKBllx 3a npooajy 

2 15 16 17 

flowerno craube nperxop.ule rowiHe 

ica AaH 01.O1._ 

1 
a) yroe ca,vo paca 4217 

4235 576868 42 
_________ 

-- - -_________ 

6) nopaic ca,o pa4yHa 4218 

2 

llcnpaBlca MaTepulianHo 3Ha'IajHHx 
rpewaKa H npoMeHa 

payHoBo0CTBeHHx nonuinllca 

a) ulalpaBxe ica iyroesoj crpaa pa'lytua 4219 

4236 4245 
6) HO1P8I Ha n0i•p*Hoj 1I)Ii 4220 

3 

KopuiroBaico flO4eTHO cralbe 
nperxooice OAi1HC Ha oaH 01.01. 

a) IcopwoeaHu Ayro8l4H canoo pa'iia 
(la + 2a - 26) 0 

4221 

526868 4246 

6) KOç)4IfO6aHH nOTpa)ioiic casino pa'Ha 
(16-2a+26)~0 

4222 

flpo,4e11e 5' npeTxowsoj - 
rOgHHK 

a) npouer Ha yroesoj cipaulic pa'iyue 4223 4238 

69391  4247 

6) npoiei Ha norpa)k*)) cTpaxul pa'lyHa 4224 

C-raube Ha ucpajy npe-rxooule rooicne 

31.12. 

a) yrO8HH ca,o pa'cyHa 
(3a + 4a - 46) ~ 0 

4225 
- - -

640259 4248 

6)norpaou4caivopa*1yuia 
(36-4a+46) 0 

4226  

6 

I1cnparnca MaTepujanHo 31uauajHux 
rpewaHa H npOMeua 

pa9yHoBOACTBeHHX nonumica 

a) Hcnpaeice Ha 4oeHoJ CTpaHK paqyHa 4227 

4240 4249 - 

6) i4O18KB Ha noTpa*l4oj crpauu 

paHa 
4228 :-- 

Kopuroeaico nO4eTHO cralbe Telcyhe 

roAHHe Ha pau 01.01. 

a) 
Kopurooauu nyroauu4 canno pauyHa 

(Sa + 6a - 66) ~ 0 
4220 

4241 640259 4250 

6) KOpuIrOeaHH nOTpaaalu ca,o pa'iyua 

(56 - 6a + 66) ~ 0 
4238 



Pe 
IIH 

6p0j 
onhlc 

KoNnoHeHre ocra,lor pe3ynTara 

AOfl 
YtcynaH Kanwrall [(pe 16 icon 3 

Roiconi5)-(peR1aKon3poKon 
15)] 0 

AOfl 
ry6icraic M3HA Icannrana (pe 
1akon3i%oIcon15)-(peR16 

KO,i 3o icosi 15)] 0 AOfl 

337 

H,ui ry6rnic no OOOB XOB 
flOJ1O)KHBKX 3a npoAajy 

2 15 16 17 

8 

flpoMeHe y reicyhoj 

a) poer Ha 8YIOBHO) CTpaHH pa9yHa 4231 
4242 28764 4251 

6) flOI4T Ha noTpa)KHOJ crpaHu paya 4232 

CraHe Ha icpajy reicyhe roicHe 
31.12. 

a)
yroaii cano pa'yHa 

(7a + 8a - 86) 0 
4233  

4243 669026 4252 

6) n01pasa*i caiio payHa 
(76 - 8a + 85) ~ 0 

4234 .... -. 

y /4'J( 
Mn. 

3aKoHcKH3a flHIIK 

aiia 20P1 rQaHHe i:°  I 
I 

05pa3au nponicca flpaBIiJ1HHKOM 0 H optiii 06pa3aqa cHHaHcIcxIlx H3BewTaja 3a npapeja pywrsa,  6eHH r,laolllk PC, 6p. 95/2014 ii 144/2014) 
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1. ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ 

 
 

Јавно комунално предузеће "Медиана" Ниш основано је Одлуком о оснивању Јавно 
комуналног предузећа "Медиана" Ниш  ("Сл. лист града Ниша", бр. 143/2016 - пречишћен 
текст  3/2017 - испр.и 18/2018). Претежна делатност предузећа, као делатност од општег 
интереса, је сaкупљање отпада који није опасан (38.11) у складу са чл.2 Закона о комуналним 
делатностима ("Сл. Гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018). 

Поред претежне делатности предузећу су поверене и следеће делатности: 

38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан  

38.12 Сaкупљање опасног отпада  

- сакупљање опасног отпада  

* биолошки опасан отпад  

38.22 Третман и одлагање опасног отпада  

- третман и одлагање затрованих или угинулих животиња и другог контаминираног 
отпада  

37.00 Уклањање отпадних вода  

- пражњење и чишћење септичких јама и резервоара, шахтова и канализационих 
јама; одржавање хемијских тоалета  

81.21 Услуге редовног чишћења зграда  

81.29 Услуге осталог чишћења  

- чишћење улица, уклањање снега и леда  

81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме  

81.30 Услуге уређења и одржавања околине  

- уређење и одржавање паркова и вртова за градске зелене површине и гробља 

43.12 Припремна градилишта  

- рашчишћавање градилишта  

96.09 Остале непоменуте личне услужне делатности  
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- услуге збрињавања кућних љубимаца (смештај и исхрана, чешљање, чување и 
тренирање).  

Ове делатности предузећа су од општег интереса.  

- предузеће обавља и комуналну делатност од локалног интереса – декорација 
града у делу постављања и одржавања урбаног мобилијара (клупе, жардињере, дeчији 
мобилијари и слично). 

Предузеће може обављати и следеће делатности:  

01.30 Гајење садног материјала  

01.61 Услужне делатности у гајењу усева и засада  

- редовна нега усева и засада  

02.10 Гајење шума и остале шумарске делатности  

47.79 Трговина на мало половном робом у продавницама  

38.31 Демонтажа олупина  

38.32 Поновна употреба разврстаних материјала  

43.11 Рушење објеката  

45.20 Одржавање и поправка моторних возила  

46.77 Трговина на велико отпацима и остацима  

47.76 Трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним 
љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама  

49.41 Друмски превоз терета  

71.20 Техничко испитивање и анализе  

- периодично испитивање исправности моторних возила  

96.01 Прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених производа.  

Предузеће може обављати и друге делатности утврђене статутом уз сагласност оснивача.  

JKП "МЕДИАНА" Ниш, сагласно критеријумима из Закона о рачуноводству и ревизији, 
има статус средњег правног лица. 
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    Седиште предузећа:        Мраморска бр.10 Ниш 

  ПИБ:           100334296    
    Матични број:          07319649 

  Просечан број запослених у 2019. год. :        1075 
 
 
 

                                                         
   

 

                                            

 

 

2. ОСНОВ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРИКАЗИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ 
ИЗВЕШТАЈА 

 
 

2.1   Основе за састављање и презентацију финансијских извештаја 
 
 Правна лица и предузетници у Републици Србији су у обавези да вођење 
пословних књига, признавање и процењивање имовине и обавеза, прихода и расхода, 
састављање, приказивање, достављање и обелодањивање финансијских извештаја врше у 
складу са Законом о рачуноводству (у даљем тексту "Закон", објављен у "Сл. гласник РС", бр. 
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62/2013), као и у складу са осталом применљивом подзаконском регулативом. Предузеће, као 
велико правно лице, у обавези је да примењује Међународне стандарде финансијског 
извештавања (“МСФИ“), који у смислу наведеног закона, обухватају: Оквир за припремање и 
презентацију финансијских извештаја (“Оквир“), Међународне рачуноводствене стандарде 
(“МРС“), Међународне стандарде финансијског извештавања (“МСФИ“) и са њима повезана 
тумачења, издата од Комитета за тумачење међународних рачуноводствених стандарда 
(“ИФРИЦ“), накнадне измене тих стандарда и са њима повезана тумачења, одобрени од 
Одбора за међународне рачуноводствене стандарде (“Одбор“), чији је превод утврдило и 
објавило Министарство надлежно за послове финансија. 
 
 Решењем Министарства од 13. марта 2014. године, које је објављено у 
Службеном гласнику РС бр. 35 од 27. марта 2014. године (у даљем тексту “Решење о 
утврђивању превода”) утврђени су и објављени преводи основних текстова МРС и МСФИ, 
Концептуалног оквира за финансијско извештавање (“Концептуални оквир“), усвојених од 
стране Одбора, као и повезаних ИФРИЦ тумачења. Наведени преводи објављени у Решењу о 
утврђивању превода не укључују основе за закључивање, илуструјуће примере, смернице, 
коментаре, супротна мишљења, разрађене примере, као и други допунски објашњавајући 
материјал који може да се усвоји у вези са стандардима, односно тумачењима, осим ако се 
изричито не наводи да је тај материјал саставни део стандарда, односно тумачења. На основу 
Решења о утврђивању превода Концептуални оквир, МРС, МСФИ, ИФРИЦ и са њима повезана 
тумачења која су преведена, у примени су од финансијских извештаја који се састављају на дан 
31. децембра 2014. године.  
 
Измењени или издати МРС/МСФИ и ИФРИЦ тумачења која су била на снази за финансијске 
извештаје који су почињали 1. јануара 2014. године (и касније), као и накнадне измене или 
издати МРС/МСФИ и тумачења стандарда, нису преведени и објављени односно усвојени у 
Републици Србији, па стога нису ни примењени приликом састављања приложених 
финансијских извештаја. Поред наведеног, поједина законска и подзаконска регулатива 
прописује рачуноводствене поступке, вредновања и обелодањивања која у појединим 
случајевима одступају од захтева МРС/МСФИ и ИФРИЦ тумачења. 
 
Сходно наведеном, а имајући у виду потенцијално материјалне ефекте које одступања 
рачуноводствених прописа Републике Србије од МСФИ и МРС могу имати на реалност и 
објективност финансијских извештаја Друштва, приложени финансијски извештаји се не могу у 
потпуности сматрати финансијским извештајима састављеним у сагласности са МСФИ и МРС. 
 
Објављени стандарди и тумачења који су ступили на снагу у претходним периодима и текућем 
периоду на основу Решења о утврђивању превода, обелодањени су у напомени 2.2. Објављени 
стандарди и тумачења на снази у претходном и текућем периоду који још увек нису званично 
преведени и усвојени обелодањени су у напомени 2.3. Објављени стандарди и тумачења који 
још увек нису у примени, обелодањени су у напомени 2.4. 
 
Финансијски извештаји су састављени у складу са начелом историјског трошка, осим ако је 
другачије наведено у рачуноводственим политикама које су дате у даљем тексту. 
 
У складу са Законом, финансијски извештаји Друштва су исказани у хиљадама динара. Динар 
представља званичну извештајну валуту у Републици Србији.  
 
2.2. Објављени стандарди и тумачења који су ступили на снагу у претходним 
периодима и текућем периоду на основу Решења о утврђивању превода 
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• Измене МСФИ 7 „Финансијски инструменти: Обелодањивања“ – Измене којима се 
побољшавају обелодањивања фер вредност и ризика ликвидности (ревидиран марта 2009. 
године, на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2009. године);  
 
• Измене МСФИ 1 „Прва примена Међународних стандарда финансијског 
извештавања“ – Додатни изузеци за лица која први пут примењују МСФИ. Измене се односе 
на средства у индустрији нафте и гаса и утврђивање да ли уговори садрже лизинг 
(ревидиран јула 2009. године, на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 
јануара 2010. године); 
 
• Измене различитих стандарда и тумачења резултат су Пројекта годишњег 
квалитативног побољшања МСФИ објављеног 16. априла 2009. године (МСФИ 5, МСФИ 8, 
МРС 1, МРС 7, МРС 17, МРС 36, МРС 39, ИФРИЦ 16) првенствено са намером отклањања 
неусаглашености и појашњења формулација у тексту (измене стандарда ступају на снагу за 
годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2010. године, а измена ИФРИЦ на 
дан или након 1. јула 2009. године);  
 
• Измене МРС 38 „Нематеријална имовина“ (на снази за годишње периоде који 
почињу на дан или након 1. јула 2009. године); 
 
• Измене МСФИ 2 „Плаћања акцијама“: Измене као резултат Пројекта годишњег 
квалитативног побољшања МСФИ (ревидиран у априлу 2009. године, на снази за годишње 
периоде који почињу на дан или након 1. јула 2009. године) и измене које се односе на 
трансакције плаћања акцијама групе засноване на готовини (ревидиран јуна 2009. године, на 
снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2010. године);  

 
• Измене ИФРИЦ 9 „Поновна процена уграђених деривата“ ступају на снагу за 
годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2009. године и МРС 39 “Финансијски 
инструменти: Признавање и мерење” – Уграђени деривати (на снази за годишње периоде који 
почињу на дан или након 30. јуна 2009. године); 
 
• ИФРИЦ 18 „Преноси средстава од купаца“ (на снази за годишње периоде који 
почињу на дан или након 1. јула 2009. године); 
 
• „Свеобухватни оквир за финансијско извештавање 2010. године“ што представља 
измену „Оквира за припремање и приказивање финансијских извештаја“ (важи за пренос 
средстава са купаца примљених на дан или после септембра 2010. године); 
 
• Допуне МСФИ 1 „Прва примена Међународних стандарда финансијског 
извештавања“ – Ограничено изузеће од упоредних обелодањивања прописаних у оквиру МСФИ 
7 код лица која први пут примењују МСФИ (на снази за годишње периоде који почињу на дан 
или након 1. јула 2010. године); 
 
• Допуне МРС 24 „Обелодањивања повезаних страна“ – Поједностављени захтеви за 
обелодањивањем код лица под (значајном) контролом или утицајем владе и појашњење 
дефиниције повезаног лица (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 
јануара 2011. године); 
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• Допуне МРС 32 „Финансијски инструменти: Презентација“ – Рачуноводствено 
обухватање пречег права на нове акције (на снази за годишње периоде који почињу на дан или 
након 1. фебруара 2010. године); 
 
• Допуне различитих стандарда и тумачења „Побољшања МСФИ (2010)“ резултат су 
Пројекта годишњег квалитативног побољшања МСФИ објављеног 6. маја 2010. године (МСФИ 
1, МСФИ 3, МСФИ 7, МРС 1, МРС 27, МРС 34, ИФРИЦ 13) првенствено са намером отклањања 
неслагања и појашњења формулација у тексту (већина допуна биће на снази за годишње 
периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2011. године);  
 
• Допуне ИФРИЦ 14 „МРС 19 – Ограничење средтава дефинисаних примања, захтеви 
за минималним финансирањем и њихова интеракција“ Авансна уплата минималних средстава 
потребних за финансирање (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 
јануара 2011. године);  
 
• ИФРИЦ 19 „Поништавање финансијских обавеза са инструментима капитала“ (на 
снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2010. године); 
 
• Допуне МСФИ 1 „Прва примена Међународних стандарда финансијског 
извештавања“ – Велика хиперинфлација и уклањање фиксних датума за лица која први пут 
примењују МСФИ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2011. 
године); 
 
• Допуне МСФИ 7 „Финансијски инструменти: Обелодањивања“ – Пренос 
финансијских средстава (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 
2011. године); 
 
• Допуне МРС 12 „Порези на добитак“ – Одложени порез: повраћај средстава која су 
служила за обрачун пореза (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 
јануара 2012. године); 
 
• МСФИ 10 „Консолидовани финансијски извештаји“ (на снази за годишње периоде 
који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године); 
 
• МСФИ 11 „Заједнички аранжмани“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан 
или након 1. јануара 2013. године); 
 
• МСФИ 12 „Обелодањивање о учешћима у другим правним лицима“ (на снази за 
годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године); 
 
• Допуне МСФИ 10, МСФИ 11 и МСФИ 12 „Консолидовани финансијски извештаји, 
Заједнички аранжмани и Обелодањивања учешћа у другим правним лицима: Упутство о 
прелазној примени” (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 
2013. године); 
 
• МРС 27 (ревидиран 2011. године) „Појединачни финансијски извештаји“ (на снази за 
годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године); 
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• МРС 28 (ревидиран 2011. године) „Улагања у придружена правна лица и заједничке 
инвестиције у придружене ентитете и заједничке подухвате“ (на снази за годишње периоде који 
почињу на дан или након 1. јануара 2013. године); 
 
• МСФИ 13 „Мерење фер вредности“ (на снази за годишње периоде који почињу на 
дан или након 1. јануара 2013. године); 
 
• Допуне МСФИ 1 „Прва примена Међународних стандарда финансијског 
извештавања” – Државни кредити по каматној стопи нижој од тржишне (на снази за годишње 
периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године); 
 
• Допуне МСФИ 7 „Финансијски инструменти: Обелодањивања“ – Нетирање 
финансијских средстава и финансијских обавеза (на снази за годишње периоде који почињу на 
дан или након 1. јануара 2013. године); 
 
• Допуне МРС 1 „Презентација финансијских извештаја“ – Презентација ставки 
осталог укупног резултата (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 
2012. године). 
 
• Допуне МРС 19 „Накнаде запосленима” – Побољшања рачуноводственог 
обухватања накнада по престанку радног односа (на снази за годишње периоде који почињу на 
дан или након 1. јануара 2013. године); 
 
• Годишња побољшања за период од 2009. до 2011. године издата у мају 2012. године 
која се односе на различите пројекте побољшања МСФИ (МСФИ 1, МРС 1, МРС 16, МРС 32, 
МРС 34) углавном на отклањању неконзистентности и појашњења формулација (на снази за 
годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године);  
 
• ИРФИЦ 20 „Трошкови уклањања откривке у производној фази површинског копа“ (на 
снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године); 
 
 
2.3. Објављени стандарди и тумачења на снази у претходном и текућем периоду 
који још увек нису званично преведени и усвојени 
 
На дан објављивања ових финансијских извештаја, доле наведени стандарди и измене 
стандарда су били издати од стране Одбора за међународне рачуноводствене стандарде, а 
следећа тумачења била су објављена од стране Комитета за тумачење међународног 
финансијског извештавања, али нису званично усвојена у Републици Србији: 
 

• Допуне МРС 32 „Финансијски инструменти: Презентација“ – Пребијање финансијских 
средстава и финансијских обавеза (на снази за годишње периоде који почињу на дан или 
након 1. јануара 2014. године); 
 
• Допуне МСФИ 10 „Консолидовани финансијски извештаји“, МСФИ 12 
„Обелодањивање о учешћима у другим ентитетима“ и МРС 27 „Појединачни финансијски 
извештаји“ – Изузеће зависних лица из консолидације према МСФИ 10 (на снази за годишње 
периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2014. године).  
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• Допуне МРС 36 – „Умањење вредности имовине“ Обелодањивање надокнадивог 
износа за нефинансијску имовину (на снази за годишње периоде који почињу на дан или 
након 1. јануара 2014. године).  
 
• Допуне МРС 39 „Финансијски инструменти: Признавање и одмеравање“ – 
Обнављање деривата и наставак рачуноводства хеџинга (на снази за годишње периоде који 
почињу на дан или након 1. јануара 2014. године). 
 
• ИФРИЦ 21 „Дажбине“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 
јануара 2014. године). 
  
• Допуне МРС 19 „Примања запослених” – Дефинисани планови накнаде: Доприноси 
за запослене (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2014. 
године). 
 
• Годишња побољшања за период од 2010. до 2012. године, која су резултат су 
Пројекта годишњег квалитативног побољшања МСФИ (МСФИ 2, МСФИ 3, МСФИ 8, МСФИ 13, 
МРС 16, МРС 24 и МРС 38) ради отклањања неусаглашености и појашњења формулација 
(на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2014. године). 
 
• Годишња побољшања за период од 2011. до 2013. године, која су резултат Пројекта 
годишњег квалитативног побољшања МСФИ (МСФИ 1, МСФИ 3, МСФИ 13 и МРС 40) ради 
отклањања неусаглашености и појашњења формулација (на снази за годишње периоде који 
почињу на дан или након 1. јула 2014. године). 
 
• Допуне МСФИ 11 „Заједнички аранжмани” – Рачуноводство стицања учешћа у 
заједничким пословањима (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 
јануара 2016. године. 
 
• МСФИ 14 „Рачуни регулаторних активних временских разграничења” - на снази за 
годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2016. године. 
 
• Допуне МРС 16 „Некретнине, постројења и опрема” и МРС 38 „Нематеријална 
имовина” - Тумачење прихваћених метода амортизације (на снази за годишње периоде који 
почињу на дан или након 1. јануара 2016. године). 
 
• Допуне МРС 16 „Некретнине, постројења и опрема” и МРС 41 „Пољопривреда” - 
Пољопривреда – индустријске биљке (на снази за годишње периоде који почињу на дан или 
након 1. јануара 2016. године). 
 
• Допуне МРС 27 „Појединачни финансијски извештаји” – Метод удела у појединачним 
финансијским извештајима (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 
јануара 2016. године). 
 
• Допуне МСФИ 10 „Консолидовани финансијски извештаји” и МРС 28 „Инвестиције у 
придружене ентитете и заједничке подухвате” - Продаја или пренос средстава између 
инвеститора и његових придружених ентитета или заједничких подухвата (на снази за 
годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2016. године). 
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• Допуне МСФИ 10 „Консолидовани финансијски извештаји”, МСФИ 12 
„Обелодањивање о учешћима у другим ентитетима” и МРС 28 „Инвестиције у придружене 
ентитете и заједничке подухвате” - Инвестициона друштва: Примена изузетака од 
консолидације (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2016. 
године). 
 
• Допуне МРС1 „Презентација финансијских извештаја” – Иницијатива за 
обелодањивање (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 
2016. године). 
 
• Измене и допуне МРС 7  „Извештај о новчаним токовима“ – захтев за 
обелодањивањима која корисноцима извешаја омогућавају процену промена обавеза које 
произилазе из активности финансирања (на снази од 1. јануара 2017. године). 
 
• Појашњења везана за МРС 12 „Порез на добит“ која имају за циљ смањење 
разноликости у пракси када су у питању одложена пореска средства која произилазе из 
нереализованих губитака (на снази од 1. јануара 2017. године).  

 

• Измене ИФРС 12 – Обелодањивања у учешћима у другим ентитетима (на снази од 1. 
јануара 2017.  
године). 
  
 
• МСФИ 9 „Финансијски инструменти” и касније допуне, који замењује захтеве МРС 39 
„Финансијски инструменти: признавање и одмеравање”, у вези са класификацијом и 
одмеравањем финансијске имовине. Стандард елиминише постојеће категорије из МРС 39 - 
средства која се држе до доспећа, средства расположива за продају и кредити и 
потраживања. МСФИ 9 је на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 
јануара 2018. године, уз дозвољену ранију примену. 

 
У складу са МСФИ 9, финансијска средства ће се класификовати у једну од две наведене 

категорије приликом почетног признавања: финансијска средства вреднована по 
амортизованом трошку или финансијска средства вреднована по фер вредности. 
Финансијско средство ће се признавати по амортизованом трошку ако следећа два 
критеријума буду задовољена: средства се односе на пословни модел чији је циљ да се 
наплаћују уговорени новчани токови и уговорени услови пружају основ за наплату на 
одређене датуме новчаних токова који су искључиво наплата главнице и камате на 
преосталу главницу. Сва остала средства ће се вредновати по фер вредности. Добици и 
губици по основу вредновања финансијских средстава по фер вредности ће се признавати у 
билансу успеха, изузев за улагања у инструменте капитала са којима се не тргује, где МСФИ 
9 допушта, при иницијалном признавању, касније непроменљиви избор да се све промене 
фер вредности признају у оквиру осталих добитака и губитака у извештају о укупном 
резултату. Износ који тако буде признат у оквиру извештаја о укупном резултату неће моћи 
касније да се призна у билансу успеха.  

 
 

• МСФИ 15 „Приходи из уговора са купцима”, који дефинише оквир за признавање 
прихода.  МСФИ 15 замењује МРС 18 „Приходи”, МРС 11 „Уговори о изградњи”, ИРФИЦ13 
„Програми лојалности клијената”, ИРФИЦ 15 „Споразуми за изградњу некретнина” и 



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „МЕДИАНА“ - НИШ  
Напомене уз финансијске  извештаје  

 

10 

 

ИРФИЦ18 „Преноси средстава од купаца” и СИЦ – 31 „Приходи – трансакције размене које 
укључују услуге оглашавања“. МСФИ 15 је на снази за годишње периоде који почињу на дан 
или након 1. јануара 2016. године, уз дозвољену ранију примену. 
 

• ИФРИЦ 22 – Ово тумачење се односи на девизне трансакције када ентитет признаје 
немонетарно средство или немонетарну обавезу по основу плаћања или примања 
аванса, пре него што ентитет призна односно средство, трошак или приход, после чега 
се то немонетарно средство или обавеза поновно признаје. Тумачење је ступило на 
снагу на дан или након 1. јануара 2018. године, али је дозвољена ранија примена. 

 
 
• МСФИ 16 „Закуп“ који је објављен у јануару 2016. године, примена је за пословне 
периоде који почињу после 1.јануара 2019. године. Овим страндардом биће замењен 
досадашњи МРС 17.  
 

• МСФИ 3 „Пословне комбинације“ – допуна која се односи на појашњења када једна 
страна стиче контролу у претходном заједничком подухвату. Промена ступа на снагу за 
пословне комбинације чији је датум куповине на дан или након првог годишњег периода 
извештавања који почиње 1. јануара 2019. године или након тога. Може бити у 
супротности са изменама МСФИ 11. 
 

• ИФРИЦ 23 – Тумачење везано за МРС 12. Тумачење ступа на снагу на дан или након 1. 
јануара 2019. године, али је дозвољена ранија примена. 

 

• Појашњења везана за МСФИ 11. која се односе на трансакције у којима ентитет добија 
заједничку контролу на или након почетка првог годишњег периода извештавања који 
почиње 1. јануара 2019. године или након тог датума. Ово може бити у супротности са 
МСФИ 3. 
 

•  Годишња побољшања за период од 2014. до 2016. године која се односе на различите 
пројекте побољшања МСФИ (МСФИ 1, МРС 28) углавном на отклањању 
неконзистентности и појашњења формулација (на снази за годишње периоде који 
почињу на дан или након 1. јануара 2018. године); 

 

•  Допуне МСФИ 2 „Плаћања акцијама” – појашњења како евидентирати одређене врсте 
трансакција плаћања акцијама (на снази за годишње периоде који почињу на дан или 
након 1. јануара 2018. године); 
 

•  Допуне МСФИ 4 „Уговори о осигурању” – измене повезане са имплементацијом МСФИ 9 
‘Финансијски инструменти’ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 
1. јануара 2018. године); 
 

•  Допуне МРС 40 „Инвестиционе некретнине” – појашњење принципа класификације 
инвестиционих некретнина (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 
1. јануара 2018. године); 
 

•  Допуне ИФРС 9 „Финансијски инструменти” – дефинисање услова за одмеравање 
финансијских средстава по амортизованој вредности или по фер вредности кроз остали 



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „МЕДИАНА“ - НИШ  
Напомене уз финансијске  извештаје  

 

11 

 

свеобухватни резултат (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 
јануара 2019. године); 
 

 

• Допуне МРС 28 „Инвестиције у придружене ентитете и заједничке подухвате” – 
појашњења о евидентирању дугорочних улагања у придружене ентитете и заједничке 
подухвате (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2019. 
године); 
 

•  Годишња побољшања за период од 2015. до 2017. године  која се односе на различите 
пројекте побољшања МСФИ (МСФИ 3, МСФИ 11, МРС 12, ИАС 23) углавном на 
отклањању неконзистентности и појашњења формулација (на снази за годишње периоде 
који почињу на дан или након 1. јануара 2019. године); 

 

• Допуне МРС 19 „Примања запослених” –  дефинисање начина обрачуна планова 
дефинисаних примања запослених када у току извештајног периода дође до измене, 
ограничења или поравнања (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 
1. јануара 2019. године); 

 

2.4. Објављени стандарди и тумачења који још увек нису ступили на снагу  
 
На дан издавања ових финансијских извештаја следећи стандарди, њихове допуне и тумачења 
били су објављени, али нису још увек ступили на снагу: 
 

• Измене МСФИ 4 које су повезане са МСФИ 9, а примењују се пре примене МСФИ 17 
који ће заменити МСФИ 4. 

 

• Измене МСФИ 7 које су повезане са МСФИ 9. 
 

•  МСФИ 17 – замењује МСФИ 4 - примена на финансијске извештаје који почињу 
након 1. јануара 2021. године. Ранија примена је условљена усвајањем и пименом МСФИ 9 и 
МСФИ 15. 

 
• Допуне МСФИ 3 „Пословне комбинације” – појашњење дефиниције пословања (на 
снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2020. године); 

 

• Допуне МРС 1 „Презентација финансијских извештаја”  и МРС 8 „Рачуноводствене 
политике, промене рачуноводствених процена и грешке” – углавном на отклањању 
неконзистентности и појашњења формулација (на снази за годишње периоде који почињу на 
дан или након 1. јануара 2020. године); 
 

 
Садржина и форма образаца финансијских извештаја и садржина позиција у обрасцима је 
прописана Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна 
друштва, задруге и предузетнике ("Сл. гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014).  
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Контни оквир и садржина рачуна у Контном оквиру прописана је Правилником о контном оквиру 
и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Сл. 
гласник РС", бр. 95/2014 - у даљем тексту: Правилник о контном оквиру). 
 
Према Закону о рачуноводству, финансијски извештаји обухватају: биланс стања, биланс 
успеха, извештај о осталом резултату, извештај о токовима готовине, извештај о променама на 
капиталу и напомене уз финансијске извештаје. 
 
Предузеће је у састављању ових финансијских извештаја применило рачуноводствене 
политике обелодањене у Напомени 3, које су засноване на важећим рачуноводственим и 
пореским прописима Републике Србије. 
 
2.5.        Упоредни подаци 
 
Упоредне податке представљају финансијски извештаји предузећа  на дан и за годину која се 
завршава на дан 31.12.2018. године, и који су  били предмет независне ревизије.          
  
 
2.6. Наставак пословања 
 
Финансијски извештаји Предузећа за годину завршену на дан 31.12.2019. године су састављени 
по начелу сталности пословања.  
 
3. РАЧУНОВОДСТВЕНА НАЧЕЛА 
 
При састављању финансијских извештаја Предузећа, уважена су следећа начела: 

➢ Начело сталности, 
➢ Начело доследности, 
➢ Начело опрезности, 
➢ Начело суштине изнад форме, 
➢ Начело узрочности прихода и расхода и 
➢ Начело појединачног процењивања. 

 
Уважавањем начела сталности, финансијски извештаји се састављају под претпоставком да 
имовински, финансијски и приносни положај Предузећа, као и економска политика земље и 
економске прилике у окружењу, омогућавају пословање у неограничено дугом року („Гоинг 
Цонцерн“ принцип). 
 
Начело доследности подразумева да се начин процењивања стања и промена на имовини, 
обавезама, капиталу, приходима, расходима и резултату пословања, то јест да се начин 
процењивања билансних позиција Друштва, не мења у дужем временском раздобљу. Ако, на 
пример, због усаглашавања са законском регулативом, до промене ипак дође, образлаже се 
разлог промене, а ефекат промене се исказује сходно захтевима из професионалне регулативе 
везаним за промену начина процењивања. 
 
Начело опрезности подразумева укључивање одређеног нивоа опреза при састављању 
финансијских извештаја предузећа, које треба да резултира да имовина и приходи нису 
прецењени, а да обавезе и трошкови нису потцењени. Међутим, уважавање начела опрезности 
не треба разумети на начин свесног, нереалног умањења прихода и капитала предузећа; то јест 
свесног, нереалног увећања расхода и обавеза предузећа. Наиме, у Оквиру је потенцирано да 
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уважавање начела опрезности не сме да има за последицу значајно стварање скривених 
резерви, намерно умањење имовине или прихода, или намерно преувеличавање обавеза или 
трошкова, јер у том случају финансијски извештаји не би били неутрални и, стога, не би били 
поуздани. 
 
Начело суштина изнад форме подразумева да при евидентирању трансакција предузећа, а 
тиме, последично, и при састављању финансијских извештаја, рачуноводствено обухватање 
треба да се врши у складу са суштином трансакција и њиховом економском реалношћу, а не 
само на основу њиховог правног облика. 
 
Уважавањем начела узрочности прихода и расхода, признавање ефеката трансакција и 
других догађаја у предузећу није везано за моменат када се готовина или готовински 
еквиваленти, по основу тих трансакција и догађаја, приме или исплате, већ се везују за 
моменат када се догоде. Таквим приступом омогућено је да се корисници финансијских 
извештаја не информишу само о прошлим трансакцијама  предузећа које су проузроковале 
исплату и примања готовине, већ и обавезама предузећа да исплати готовину у будућности, као 
и о ресурсима који представљају готовину које ће ЈКП ‘‘Медиана’’ примити у будућности. Другим 
речима, уважавањем начела узрочности прихода и расхода обезбеђује се информисање о 
прошлим трансакцијама и другим догађајима на начин који је најупотребљивији за кориснике 
при доношењу економских одлука. 
 
Начело појединачног процењивања подразумева да евентуална групна процењивања 
различитих билансних позиција предузећа (на пример, имовине или обавеза), ради 
рационализације, проистичу из њиховог појединачног процењивања. 
 
 
4. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 
 
 

4.1. Коришћење процењивања 
 
 
Састављање и приказивање финансијских извештаја у складу са МРС и МСФИ и 
рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији захтева од руководства предузећа 
коришћење најбољих могућих процена и разумних претпоставки, које имају ефекте на износе 
исказане у финансијским извештајима и напоменама уз финансијске извештаје.  
 
Ове процене и претпоставке су засноване на информацијама расположивим на дан биланса 
стања.  
Најзначајније процене односе се на признавање одложених пореских средстава, утврђивање 
резервисања за судске спорове и дефинисање претпоставки неопходних за обрачун накнада 
запосленима по основу отпремнина, и исте су обелодањене у напоменама уз финансијске 
извештаје. 
 
 
 
  4.2.        Прерачунавање страних средстава плаћања и рачуноводствени третман 
курсних разлика и ефеката по основу курсне разлике 
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Ставке укључене у финансијске извештаје предузећа одмеравају се коришћењем валуте 
примарног економског окружења у коме предузеће послује (функционална валута). Финансијски 
извештаји приказују се у хиљадама РСД, који представља функционалну и извештајну валуту 
предузећа. 
 
Сва средства и обавезе у страним средствима плаћања прерачунавају се на дан биланса 
стања у њихову динарску противвредност применом званичног средњег девизног курса 
Народне банке Србије важећим на тај дан. Пословне промене у страним средствима плаћања  
током године прерачунавају се у динарску противвредност применом званичних девизних 
курсева Народне банке Србије важећим на дан пословне промене. 
 
Позитивне и негативне курсне разлике настале прерачуном средстава и обавеза исказаних у 
страним средствима плаћања и прерачуном трансакција у току године евидентирају се у 
билансу успеха, као финансијски приходи, односно финансијски расходи. 
 
Позитивни и негативни ефекти уговорених девизних клаузула у вези потраживања и обавеза, 
настали применом уговореног курса, такође се исказују као део финансијских прихода, односно 
финансијских расхода. 
 
 
Званични средњи курсеви НБС примењени за прерачун девизних позиција биланса стања на 
дан 31.децембар 2019. i 2018. године  у функционалну валуту су били следећи: 
 

Валута: 2019.  2018.  

ЕУР 117.5928  118.1946  

USD       104.9186  103.3893  

CHF 108.4004  104.9779  

GBP    137.5998     131.1816  

 
 
 
4.3               Пословни приходи 
 
Приходи од продаје су исказани у износу фактурисане реализације, тј. извршене продаје до 
краја обрачунског периода, под условом да је са тим даном настао дужничко - поверилачки 
однос и да је испостављена фактура. Приход се мери по поштеној вредности примљене 
надокнаде или потраживања, узимајући у обзир износ свих трговачких попуста и количинских 
рабата које предузеће одобри. Разлика између поштене вредности и номиналног износа 
накнаде признаје се као приход од камате. 
 
Приход од продаје се признаје када су задовољени сви услови: 
/а/ Предузеће је пренело на купца све значајне ризике и користи од власништва; 
/б/ руководство предузећа не задржава нити уплив на управљање у мери која се обично 
повезује са власништвом, нити контролу над продатим производима и робом; 
/ц/ када је могуће да се износ прихода поуздано измери; 
 
/д/ када је вероватно да ће пословна промена да буде праћена приливом економске користи у 
предузеће и 
/е/ кад се трошкови који су настали или ће настати у вези са пословном променом могу 
поуздано да се измере.  
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Приходи од услуга исказани су сразмерно степену завршености услуге на дан билансирања 
 
 
4.4             Пословни расходи 
 
Укупне пословне расходе чине: набавна вредност продате робе; трошкови материјала; 
трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи; трошкови амортизације и 
резервисања; трошкови производних услуга; и нематеријални трошкови. 
 
Основни елементи и начела признавања расхода су: 
/а/ расходи се признају, односно евидентирају и исказују када смањење будућих економских 
користи које је повезано са смањењем средстава или повећањем обавеза може поуздано да се 
измери; 
/б/ расходи се признају на основу непосредне повезаности расхода са приходима (начело 
узрочности); 
/ц/ када се очекује да ће економске користи притицати током неколико обрачунских периода, а 
повезаност са приходом може да се установи у ширем смислу или посредно, расходи се 
признају путем поступка системске и разумне алокације; 
/д/ расходи се признају када издатак не доноси никакве економске користи или када и до износа 
до којег будуће економске користи не испуњавају услове или су престале да испуњавају услове 
за признавање у билансу стања као средство; 
/е/ расходи се признају и у оним случајевима када настане обавеза без истовременог 
признавања средства.  
 
Набавна вредност продате робе утврђује се у висини продајне вредности робе, умањене за 
износ утврђене разлике у цени и укалкулисаног ПДВ садржаних у вредности продате робе.  
 
 
4.5             Финансијски приходи и расходи 
 
Финансијски приходи и расходи обухватају: приходе и расходе од камата (независно од тога да 
ли су доспели и да ли се плаћају или приписују износу потраживања или обавезе на дан 
билансирања); приходе и расходе од курсних разлика; приходе и расходе из односа са 
матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима; и остале финансијске приходе и 
расходе.  
 
Приходи од дивиденди признају се као приход у години када се исте одобре за исплату. 
 
 
4.6              Добици и губици 
 
Добици представљају повећање економске користи, а обухватају приходе који се јављају у 
случају продаје сталне имовине по вредности већој од њихове књиговодствене вредности, 
затим нереализоване добитке по основу продаје тржишних хартија од вредности (у случају када 
се вредновање хартија од вредности врши по њиховим тржишним вредностима), као и добитке 
који настају при повећању књиговодствене вредности сталне имовине услед престанка 
деловања услова за смањење њихове вредности. 
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Губици настају по основу продаје имовине по ценама нижим од њене књиговодствене 
вредности, затим по основу расходовања неотписаних основних средстава, по основу штета  
које се могу у целини или делимично надокнадити. 
 

4.7 Оперативни лизинг 
 
Оперативни (пословни) лизинг је лизинг односно закуп средстава код којег су све користи и 
ризици у вези са власништвом задржани код закуподавца, односно нису пренети на закупца.  
 
Код пословног лизинга, плаћања лизинга се признају као расход, по праволинијској основи 
током трајања лизинга, осим ако нека друга систематска основа није примеренија за 
представљање временске структуре користи за корисника. 
 
 
4.8            Нематеријална улагања 
 
Нематеријално улагање је одредиво немонетарно средство без физичког садржаја: 
- које служи за производњу или испоруку робе или услуга, за изнајмљивање другим лицима или 
се користи у административне сврхе; 
- које предузеће контролише као резултат прошлих догађаја; и 
- од којег се очекује прилив будућих економских користи. 
 
Нематеријална улагања чине: улагања у развој, концесије, патенти, лиценце и слична права; 
остала нематеријална улагања; нематеријална улагања у припреми и аванси за нематеријална 
улагања. 
 
Набавка нематеријалних улагања у току године евидентира се по набавној вредности. Набавну 
вредност чини фактурна вредност увећана за све зависне трошкове набавке и све трошкове 
довођења у стање функционалне приправности. Цену коштања нематеријалних улагања 
произведених у сопственој режији чине директни трошкови и припадајући индиректни трошкови, 
који се односе на то улагање. 
 
Након што се призна као средство, нематеријално улагање се исказују по набавној вредности 
или по цени коштања умањеној за укупан износ обрачунате амортизације и укупан износ 
губитака због обезвређења. 
 
Нематеријална улагања престају да се исказују у билансу стања, након отуђивања или када је 
средство трајно повучено из употребе и када се од његовог отуђења не очекују никакве будуће 
економске користи. 
 
Добици или губици који проистекну из расходовања или отуђења утврђују се као разлика 
између процењених нето прилива од продаје и исказаног износа средства и признају се као 
приход или расход у билансу успеха.  
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4.9             Некретнине, постројења и опрема 
 
Некретнине, постројења и опрема су материјална средства: 
- која предузеће држи за употребу у производњи или испоруку робе или пружање услуга, за 
изнајмљивање другим лицима или у административне сврхе; 
- за која се очекује да ће се користити дуже од једног обрачунског периода; и 
- чија је појединачна набавна цена у време набавке већа од просечне бруто зараде по 
запосленом у Републици, према последњем објављеном податку републичког органа 
надлежног за послове статистике.  
 
Набавна вредност/цена коштања некретнине, постојења и опреме се признаје као средство ако, 
и само ако: 

- је вероватно да ће се будуће економске користи повезане са тим средством притицати у 
предузеће; и 

- се набавне вредност/цена коштања тог средства може поуздано утврдити. 
 
Набавке некретнина, постројења и опреме у току године евидентирају се по набавној 
вредности. 
 
Набавну вредност чини фактурна вредност набављених средстава увећана за све зависне 
трошкове набавке и све трошкове довођења у стање функционалне приправности. Цену 
коштања наведених средстава произведених у сопственој режији чине директни трошкови и 
припадајући индиректни трошкови, који се односе на то улагање. 
 
Трошкови позајмљивања настали до момента стављања средства у употребу, капитализују се, 
односно укључују се у набавну вредност купљеног средства. 
 
Ревалоризација се врши онолико редовно колико је довољно да се исказани износ не разликује 
значајно од износа који би се утврдио да је примењен поступак исказивања по поштеној 
вредности  на дан биланса стања.  
 
Када због ревалоризације дође до повећања исказаног износа средстава, позитиван учинак 
ревалоризације се исказује непосредно у корист сопственог  капитала као ревалоризациона 
резерва.  
 
Позитиван учинак ревалоризације признаје се као приход од укидања ревалоризационих 
резерви истог средства до износа који је једнак негативном учинку ревалоризације истог 
средства, који је претходно био признат као расход.  
 
Када због ревалоризације дође до смањења исказаног износа средства, негативан учинак 
ревалоризације признаје се као расход.  
 
Негативан учинак ревалоризације исказује се непосредно на терет ревалоризационих резерви, 
до износа који није већи од укупних ревалоризационих резерви обрачунатих за то исто 
средство. 
 
На дан сваког биланса стања предузеће процењује да ли постоји нека индиција о томе да је 
средство можда обезвређено. Уколико таква индиција постоји предузеће  процењује износ 
средства који може да се поврати. Ако је надокнадива вредност средства мања од његове 
књиговодствене вредности књиговодствена вредност се своди на надокнадиву вредност и 
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истовремено се смањују претходно формиране ревалоризационе резерве по основу тог 
средства. Ако нису формиране ревалоризационе резерве по основу средства чија је вредност 
умањена или су искоришћене за друге сврхе, за износ губитка од умањења вредности признаје 
се расход периода.  
 
Предузеће признаје у књиговодствену вредност неке некретнине, постројења и опреме, 
трошкове замене неких делова тих ставки, у моменту када ти трошкови настану и када су 
задовољени критеријуми признавања из МРС 16 – „Некретнине, постројења и опрема“, 
(параграф 7). 
Сваки други накнадни издатак признаје се као расход у периоду у коме је настао. 
 
Градско земљиште се исказује одвојено од вредности некретнине по набавној вредности,а 
накнадно вредновање се врши на исти начин као и за некретнине, постројења и опрему.  
 
Не врши се амортизација земљишта. 
 
Некретнине, постројења и опрема престају да се исказују у билансу стања, након отуђивања 
или када је средство трајно повучено из употребе и када се од његовог отуђења не очекују 
никакве будуће економске користи. 
 
Добици или губици који проистекну из расходовања или отуђења утврђују се као разлика 
између процењених нето прилива од продаје и исказаног износа средства и признају се као 
приход или расход у билансу успеха. 
 
 
4.10   Амортизација 
 
 
Износ некретнине, постројења и опреме, који подлеже амортизацији отписује се  током њиховог 
корисног века трајања пропорционалном методом применом стопа које се утврђују на основу 
процењеног корисног века трајања. 
 
Основица за амортизацију средства утврђује се : 
-за новонабављена средства,  набавна цена увећана за трошкове набавки а умањена за 
трговинске попусте и рабате. 
-за средства добијена из донације основицу за обрачун амортизације представља утврђена–
процењена вредност. 
-за утврђене вишкове по попису или при преузимању средстава (непозната вредност) основицу 
за обрачун амортизације биће њена–процењена вредност. 
 
Основица за амортизацију се коригује за увећање трошкове реконструкције у смислу МРС 16. 
 
Амортизација средства започиње када је оно расположиво за коришћење, односно када се 
налази на локацији и у стању које је неопходно да средство функционише на начин који 
руководство предузеће  очекује.  
 
Амортизација средства престаје када се оно искњижи, што значи да се оно амортизује чак и ако 
се не користи. 
Амортизационе стопе, утврђују се у зависности од корисног века трајања и припадности 
амортизаној групи средстава. 
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Корисни век трајања припадности амортизационој групи одређује комисија коју именује 
директор на предлог руководиоца. 
 
Корисни век трајања некретнине, постројења и опреме, односно амортизационе стопе, 
преиспитују се периодично и ако су очекивања заснована на новим проценама значајно 
различита од претходних, обрачун трошкова амортизације за текући и будући период се 
коригују.  
 
Обрачун амортизације за пореске сврхе врши се у складу са Законом о порезу на добит 
предузећа Републике Србије и Правилником о начину разврставања сталних средстава по 
групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе, што резултира у одложеним 
порезима. 
 
 
 
Стопе амортизације за главне категорије некретнина, постројења и опреме, дате су у следећем 

прегледу:  

 

 2019  2018 

Грађевински објекти 5%;1,5%;10%;1,3%  5% 

Возила за сакупљање отпада 5,88%;7,69%;8,33%  14,3% 

Канцеларијска опрема 11%;12,5%;4,76%;10%  11%;4,76%;10% 

Расхладна опрема 18%;12%;16.5%  18% 

%Рачунари и припадајућа опрема 20%;14.3%  20% 

Путничка возила 7,69%;10%;12,5%;15,5%  15,5% 

Теретна возила 14.3%;6,67%;5%  14,3% 

Остала средства 18%;12,5%;14,3%;10%;8,33%;20%  18% 

 
 

 
4.11     Улагања по туђим некретнинама, постројењима и опреми 
 
Улагања по туђим некретнинама, постројењима и опреми исказују се улагања која се врше на 
туђим средствима ради обављања делатности. ЈКП“Медиана“ врши улагања у депонију која је у 
власништву града Ниша. 
 
 
4.12       Залихе 
 
Залихе недовршене производње и готових производа се мере по цени коштања, односно по 
нето продајној вредности, ако је нижа. Цену коштања чине сви трошкови конверзије и други 
настали трошкови неопходни за довођење залиха на њихово садашње место и стање, односно: 
- трошкови директног рада; 
- трошкови директног материјала и 
- индиректни, односно општи производни трошкови. 
У вредност залиха недовршене производње и готових производа не улазе, већ представљају 
расход периода: 
- неуобичајено велико расипање материјала, радне снаге или други трошкови производње; 
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- трошкови складиштења, осим ако ти трошкови нису неопходни у процесу производње пре 
наредне фазе производње; 
- режијски трошкови администрације који не доприносе довођењу залиха на садашње место и у 
садашње стање; и 
- трошкови продаје. 
 
Нето продајна вредност представља процењену продајну вредност, умањену за процењене 
трошкове продаје и процењене трошкове довршења (код недовршене производње). Уколико је 
нето продајна вредност залиха недовршене производње и готових производа нижа од њихове 
цене коштања, врши се делимичан отпис до нето продајне вредности. 
 
Терећењем осталих расхода врши се исправка вредности залиха у случајевима када се оцени 
да је потребно свести вредност залиха на њихову нето продајну вредност. Оштећене залихе и 
залихе које по квалитету не одговарају стандардима се у потпуности отписују. 
 
Залихе услуга чине директни трошкови и индиректни трошкови настали у вези са пружањем 
услуга. Директни трошкови услуга су директни трошкови рада особља које директно учествује у 
пружању услуга, директни трошкови материјала и остали директни трошкови, као што је 
ангажовање спољних експерата и слично. Индиректни трошкови услуга су трошкови помоћног 
материјала, енергије утрошене за пружање услуге, амортизација и одржавање опреме која се 
користи приликом пружања услуге и сл. 
 
Залихе робе у малопродаји исказују се по продајној цени у току године. На крају обрачунског 
периода врши се свођење вредности залиха на набавну вредност путем алокације реализоване 
разлике у цени и пореза на додату вредност, обрачунатих на просечној основи, на вредност 
залиха у стању на крају године и набавну вредност продате робе. 
 
Излаз залиха материјала и робе се евидентира методом просечне пондерисане цене . 
 
 
4.13      Финансијски инструменти 

 
Финансијска средства расположива за продају су недериватна финансијска средства која су 
назначена као расположива за продају и нису класификована као  
- зајмови(кредити) и потраживања  
 
 
-  инвестиције које се држе до доспећа или  
-  финансијска средства назначена по фер вредности кроз биланс успеха. 
 
Учешћа у капиталу осталих правних лица, код којих није остварен значајан утицај на доношење 
пословних одлука, рачуноводствено се обухвата по методи набавне вредности уколико не 
постоји котирана тржишна цена. Уколико постоји котирана тржишна цена ова улагања се 
исказују по поштеној-фер вредности која одговара њиховој тржишној вредности, а добитак се 
признаје директно у ревалоризационе резерве. 

 
Ако на дан биланса стања постоје индиције да је вредност улагања умањена, врши се процена 
надокнадиве вредности. Уколико је надокнадива вредност мања од његове књиговодствене 
вредности, неопходно је свођење књиговодствене вредности на надокнадиву вредност, 
негативан учинак признаје се као расход. Међутим, негативан учинак исказује се непосредно на 
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терет ревалоризационих резерви, до износа који није већи од укупних ревалоризационих 
резерви обрачунатих за то исто средство.  
 
 
4.14             Краткорочна потраживања и пласмани 
 
Краткорочна потраживања се признају по номиналној вредности у билансу када је вероватно да 
ће будуће економске користи притицати у предузећу. 
 
Уколико се накнадно утврди да је смањена вероватноћа наплате, односно притицања будућих 
економских користи у предузећу, краткорочна потраживања се индиректно коригују на терет 
расхода пословања.  
 
На терет расхода признају се као исправка вредности  појединачна потраживања, ако  је од 
рока за њихову наплату протекло најмање 60 дана. 
 
Потраживања која се индиректно коригују на терет расхода  током године утврђују се по 
критеријумима за индиректан отпис потраживања а то су: 
 

• неликвидност дужника дуже од два месеца 
• већи износ неизмирених обавеза 
• покренут стечај дужника 
• утужена потраживања 

 
Уколико се утврди да  предузете уобичајене мере наплате потраживања  нису дале резултате, 
комисија за попис обавеза и потраживања предлаже директан отпис потраживања на терет 
расхода који може да  настане само на основу 

• судске одлуке,  
• ликвидације или стечаја, 
• вансудског или судског поравнања  
• брисана из регистра Агенције за привредне регистре и 
• на основу одлуке Директора предузећа 
 
 

Ненаплаћено потраживање на датум биланса признаје се према закљученом девизном курсу, а 
курсне разлике се признају као приход  или расход периода. 
 
 

4.15              Готовински инструменти и готовина 
 
Готовински еквиваленти и готовина укључују средства на рачунима код банака, готовину у 
благајни, као и високо ликвидна средства са првобитним роком доспећа до три месеца или 
краће а која се могу брзо конвертовати у познате износе готовине, уз безначајан ризик од 
промене вредности. 
 

4.16 Обавезе 
 
Обавеза је резултат прошлих трансакција или догађаја, чије измирење обично подразумева 

одрицање од економских користи (ресурса)  предузећа да би се задовољио захтев друге 

стране. 
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Сходно релевантним одредбама Оквира, обавеза се признаје у билансу стања: 

• када је вероватно да ће одлив ресурса који садрже економске користи имати за 
резултат измирење садашње обавезе и 

• када износ за измирење може поуздано да се одмери. 
 

Поред наведеног, при признавању се уважава начело опрезности, под којим се подразумева 

укључивање опреза при процењивању, тако да имовина и приходи нису прецењени, а обавезе 

или трошкови потцењени. Међутим, начело опрезности не треба да резултира стварањем 

скривених резерви (на пример, као последица намерно прецењених обавеза или трошкова), 

обзиром да у том случају финансијски извештаји не би били неутрални и, стога, не би били 

поуздани. 

 

Обавезама се сматрају: дугорочне обавезе (обавезе према повезаним правним лицима, 

дугорочни кредити и зајмови у земљи и иностранству, обавезе по дугорочним хартијама од 

вредности, обавезе по основу финансијског лизинга и остале дугорочне обавезе), краткорочне 

финансијске обавезе (краткорочни кредити и зајмови од повезаних правних лица, краткорочни 

кредитии зајмови у земљи и иностранству, део дугорочних кредита и зајмова, као и других 

обавеза које доспевају до једне године и остале краткорочне финансијске обавезе), 

краткорочне обавезе из пословања (добављачи и остале обавезе из пословања) и остале 

краткорочне обавезе. 

 

Краткорочним обавезама се сматрају обавезе за које се очекује да ће бити измирене у року до 

годину дана од датума биланса стања, укључујући и део дугорочних обавеза које испуњавају 

наведени услов, док се дугорочним обавезама сматрају обавезе чије се измирење очекује у 

дужем року. 

 

За обавезе исказане у страној валути, као и обавезе са валутном клаузулом се врши 

прерачунавање у функционалну валуту по средњем курсу важећем на дан трансакције. 

Промене курса до датума измирења исказују се као позитивне (негативне) курсне разлике. 

Обавезе у страној валути се на датум биланса стања прерачунавају према важећем курсу, а 

курсне разлике се признају као приходи или расходи периода. 

 
 

4.17              Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална средства 
 
Резервисања се признају и врше када ЈКП ‘‘Медиана’’ има законску или уговорену обавезу као 
резултат прошлих догађаја и када је вероватно да ће доћи до одлива ресурса како би се 
измирила обавеза и када се може поуздано проценити износ обавезе.  
 
Резервисања за отпремнине и јубиларне награде 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.  
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Резервисања за судске спорове формирају се у износу који одговара најбољој процени 
руководства предузећа у погледу издатака који ће настати да се такве обавезе измире. 
 
Потенцијалне обавезе се не признају у финансијским извештајима, али се обелодањују у 
напоменама уз финансијске извештаје, осим ако је вероватноћа одлива ресурса који садрже 
економске користи веома мала.  
 
ЈКП ‘‘Медиана’’ не признаје потенцијална средства у финансијским извештајима већ их 
обелодањује у напоменама уз финансијске извештаје, уколико је прилив економских користи 
вероватан. 

 
 

4.18           Накнаде запосленима 
 
У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, предузеће има законску обавезу 
да изврши обуставу обрачунатих доприноса из бруто зарада запослених и да за њихов рачун 
изврши пренос обустављених средстава у корист одговарајућих државних фондова. Доприноси 
на терет запослених и на терет послодавца књиже се на терет трошкова у периоду на који се 
односе. 
У складу са Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) 
и Појединачним колективним уговором, предузеће  је у обавези да исплати отпремнине 
приликом одласка у пензију у висини 3 месечне бруто зараде коју је запослени остварио у 
месецу који претходи месецу у коме се исплаћује отпремнина, које при том не могу бити мање 
од 3 месечне просечне бруто зараде исплаћене у предузећу  у месецу који претходи месецу у 
коме се исплаћује отпремнина.  
Обрачун и исказивање дугорочних обавеза по основу отпремнина извршено је коришћењем 
метода садашње вредности будућих очекиваних исплата.  
 
 

4.19             Порез на добит 
 
Порески расход периода представља износ који се обрачунава и плаћа у складу са одредбама 
Закона о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС“ бр. 18/2010, 101/2011, 119/2012, 
47/2013,108/2013 и 68/2014 - др. Закон,142/14,91/15-аутентучно тумачење,112/15, 
113/17,95/2018,86/2019.). Порез на добит обрачунат је по стопи од 15% на пореску основицу 
која је приказана у пореском билансу, након умањења за искоришћене пореске кредите. 
Опорезива основица укључује добитак исказан у билансу успеха, који је коригован у складу са 
пореским прописима Републике Србије. 
 
Неискоришћени део пореског кредита може се пренети на рачун пореза на добит из будућих 
обрачунских периода, али не дуже од 10 година.  Губици из текућег периода могу се користити 
за умањење пореске основице будућих обрачунских периода, али не дуже од 5 година.  
 
Одложени порез на добитак се обрачунава за све привремене разлике између пореске основе 
имовине и обавеза и њихове књиговодствене вредности. Тренутно важеће пореске стопе на 
дан биланса су коришћене за обрачун износа одложеног пореза. Одложене пореске обавезе 
признају се за све опорезиве привремене разлике 
Текући и одложени порези признају се као приходи и расходи и укључени су у нето добитак 
периода 
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4.20            Државна давања 

 
Државна давања представљају помоћ државе у облику преноса ресурса предузећа  по основу 
испуњених извесних услова у прошлости или будућности који се односе на пословне активности 
предузеће. Она искључују оне облике државне помоћи који се не могу у разумној мери 
вредносно исказати као и трансакције са државом које се не могу разликовати од уобичајених 
пословних трансакција предузећа. Државна давања се признају када постоји оправдано 
уверење да ће се предузеће придржавати услова повезаних са давањима и да ће давање бити 
примљено.  
 
Државно давање се признаје као приход током периода неопходних за сучељавање, на 
систематској основи, са повезаним трошковима које треба покрити из тог прихода.  
 
Државно давање које се прима као надокнада за настале расходе или губитке или у сврху 
пружања директне финансијске подршке предузећу са којом нису повезани будући трошкови се 
признаје као приход периода у којем се прима. 
 
Државна давања повезана са средствима, укључујући немонетарна давања по фер вредности, 
исказују се у билансу стања или као одложени приход по основу давања, или одузимањем 
износа давања приликом израчунавања књиговодствене вредности средства. 

 
 

5. КЉУЧНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ И ПРОСУЂИВАЊА 

 

 
Састављање финансијских извештаја у складу са примењеним оквиром за извештавање 
захтева од руководства коришћење најбољих могућих процена и разумних претпоставки, које 
имају ефекта на презентиране вредности средстава и обавеза, као и прихода и расхода у току 
извештајног периода. Ове процене и претпоставке су засноване на информацијама 
расположивим на дан састављања финансијских извештаја. Стварни резултати могу се 
разликовати од наведених процена. Процене и претпоставке се континуирано разматрају, а 
када корекције постану неопходне, исказују се у билансу успеха за периоде у којима су постале 
познате.  
У даљем тексту наведене су кључне процене и претпоставке које садрже ризик да ће 
проузроковати материјално значајне корекције књиговодствених вредности средстава и обавеза 
у току наредне финансијске године. 
 
 
5.1  Користан век трајања некретнина, постројења и опреме и стопе амортизације 
 
Одређивање корисног века трајања некретнина, постројења и опреме се заснива на 
претходном искуству са сличним средствима, као и на антиципираном техничком развоју и 
променама на које утиче велики број економских или индустријских фактора. Адекватност 
одређеног корисног века трајања се преиспитује на годишњем нивоу или када год постоји 
индикација да је дошло до значајне промене фактора који су представљали основ за 
одређивање корисног века трајања. 
 
5.2  Обезвређење нефинансијске имовине  
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На дан извештавања, руководство предузећа анализира вредности по којима су приказана 
нематеријална имовина 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. 
 
5.3  Обезвређење потраживања од купаца и других  потраживања  
 
ЈКП ‘‘Медиана’’ обрачунава обезвређење сумњивих потраживања на основу процењених 
губитака који настају, јер купци нису у могућности да изврше тражена плаћања. У процени 
одговарајућег износа губитка од обезвређивања за сумњива потраживања, ЈКП ‘‘Медиана’’ 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.  
 
Стварни ниво потраживања која су наплаћена може да се разликује од процењених нивоа 
наплате, што може позитивно или негативно да се одрази на резултате пословања.  
 
5.4  Резервисања по основу отпремнина запосленима 
 
Трошкови утврђених накнада запосленима по одласку у пензију након испуњених законских 
услова утврђују се применом актуарске процене. Актуарска процена укључује процену 
дисконтне стопе, будућих кретања зарада, стопе морталитета и стопе флуктуације запослених.  
Због дугорочне природе ових планова, значајне неизвесности утичу на исход процене. 
Претпоставке актуарског обрачуна су обелодањене у Напомени 37. уз финансијске извештаје.  
 
5.5  Резервисање по основу судских спорова 
 
ЈКП ‘‘Медиана’’ је укључено у одређени број судских спорова који проистичу из његовог 
свакодневног пословања и односе се на питања која се тичу радних односа, а која се решавају 
или разматрају у току регуларног пословања. ЈКП ‘‘Медиана’’ процењује вероватноћу 
негативних исхода ових питања, као и износе вероватних или разумних процена губитака.  
Разумне процене обухватају просуђивање руководства након разматрања информација које 
укључују обавештења, поравнања, процене од стране правног сектора, доступне чињенице, 
идентификацију потенцијалних одговорних страна и њихове могућности да допринесу 
решавању, као и претходно искуство.  
 
Резервисање за судске спорове се формира када је вероватно да постоји обавеза чији се износ 
може поуздано проценити пажљивом анализом. Потребно резервисање се може променити у 
будућности због нових догађаја или добијања нових информација.  
 
Питања која су или потенцијалне обавезе или не задовољавају критеријуме за резервисање се 
обелодањују, осим ако је вероватноћа одлива ресурса који садрже економске користи веома 
мала. 
 
5.6  Одложена пореска средства 
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Одложена пореска средства призната су као резултат разлике у стопама амортизације за 
рачуноводствене и пореске сврхе. Значајна процена одложених пореских средстава од стране 
руководства Друштва је неопходна да би се утврдио износ одложених пореских средстава које 
се могу признати, на основу периода и висине будућих опорезивих добитака и планирања 
пореске стратегије. 
 
5.7   Фер вредност финансијских средстава и обавеза 
 
Пословна политика предузећа је да обелодани информације о фер вредности финансијских 
средстава и обавеза за које постоје званичне тржишне информације и када се фер вредност 
значајно разликује од књиговодствене вредности.  
 
Тржишна цена, где постоји активно тржиште, најбољи је доказ фер вредности финансијског 
инструмента. Међутим, тржишне цене нису доступне за низ финансијских средстава и обавеза 
које ЈКП ‘‘Медиана’’ има. Стога, када тржишна цена финансијских инструмената није доступна, 
фер вредност средстава и обавеза се процењује користећи садашњу вредност или друге 
технике вредновања засноване на тренутно преовлађујућим тржишним условима. Руководство 
Друштва врши процену ризика и, у случајевима када се оцени да вредност по којој се имовина 
води у пословним књигама неће бити реализована, врши исправку вредности. 
 
Фер вредност готовине и краткорочних депозита, потраживања од купаца, обавеза према 
добављачима и осталих краткорочних обавеза одговара њиховој књиговодственој вредности 
првенствено због краткорочног доспећа ових финансијских инструмената. Фер вредност учешћа 
у капиталу других правних лица, класификованих као средства расположива за продају, којима 
се тргује на активном тржишту, заснива се на тржишним (котираним) ценама на дан 
извештавања. 
 
Руководство предузећа  сматра да износи у приложеним финансијским извештајима одражавају 
вредност која је у датим околностима најверодостојнија и најкориснија за потребе 
извештавања. 

 
6. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА 

 
ЈКП ‘‘Медиана’’ је у свом редовном пословању у различитом обиму изложено одређеним 
финансијским ризицима и то: 

- кредитном ризику; 
- тржишном ризику (који обухвата ризик од промене курса страних валута, ризик од 

промене каматних стопа и ризик од промене цена); и 
- ризику ликвидности. 

 
Управљање ризицима у предузећа је усмерено на минимизирање потенцијалних негативних 
утицаја на финансијско стање и пословање предузећа у ситуацији непредвидивости 
финансијских тржишта. Управљање ризицима дефинисано је Правилником о систему интерних 
контрола и управљању ризицима.  
 
Финансијски ризици се сагледавају на временској основи и превасходно се избегавају 
умањењем изложености предузећа овим ризицима. ЈКП ‘‘Медиана’’ не може да елиминише све 
финансијске и оперативне ризике, али увођењем ригорозног контролног оквира и надгледањем 
и одговарањем на потенцијалне ризике, ЈКП ‘‘Медиана’’ је у могућности да управља овим 
ризицима.  
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Руководство  предузећа сматра да су у текућим околностима политике управљања ризицима 
адекватне и ефективне и да се њиховом одговарајућом применом у свакодневном пословању 
минимизира изложеност предузећа првенствено негативним ефектима ризика.  
У 2019. години није било промена у политикама управљања ризицима. 
 
 
6.1 Кредитни ризик 

 
Кредитни ризик је ризик финансијског губитка за ЈКП ‘‘Медиана’’ ако друга уговорна страна у 
финансијском инструменту не испуни своје уговорне обавезе.  
 
Кредитни ризик превасходно проистиче по основу потраживања из пословања и краткорочних 
пласмана. Изложеност предузећа кредитном ризику по основу потраживања из пословања 
зависи највише од индивидуалних карактеристика сваког појединачног купца.  
 
Обезбеђење од кредитног ризика успостављено је предузимањем одређених мера и активности 
на нивоу предузећа. У случају неблаговременог измиривања обавеза купаца према предузећа, 
истима се прекида испорука производа. Поред прекида испорука производа, користе се 
следећи механизми наплате: узимање меница и банкарске гаранције. 
 
За сва потраживања старија од 60 дана од дана доспелости за наплату створена је исправка 
вредности на терет расхода.  
 

 
6.2            Тржишни ризик 

 
Тржишни ризик је ризик да ће фер вредност или будући токови готовине финансијског 
инструмента флуктуирати услед промена тржишних цена. Тржишни ризик обухвата три врсте 
ризика:  

- валутни ризик (ризик од промене курса страних валута); 
- ризик од промене каматних стопа; и  
- ризик од промене цена. 
 

 
6.2.1. Ризик од промене курса страних валута 

 
Валутни ризик је ризик од флуктуирања фер вредности или будућих токова готовине 
финансијског инструмента услед промене девизног курса.  
 
Ризик од промене курса страних валута се јавља код финансијских инструмената који су 
означени у страној валути, то јест у валути која није функционална валута у којој су они 
одмерени. ЈКП ‘‘Медиана’’ је претежно изложено девизном ризику по основу значајних набавки 
од главних добављача из иностранства. 
 
ЈКП ‘‘Медиана’’ има потраживања и обавезе у страним валутама и руководство предузећа 
предузима мере да максимизира усклађеност прилива и одлива у истој страној валути ради 
заштите од промене девизних курсева. 

 
6.2.2. Ризик од промене каматних стопа 
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Ризик од промене каматних стопа је ризик да ће фер вредност или будући токови готовине 
финансијског инструмента флуктуирати услед промена тржишних каматних стопа. 
 
Ризик од каматне стопе се јавља код каматоносних финансијских инструмената признатих у 
билансу стања (на пример, кредити и потраживања и емитовани дужнички инструменти) и код 
одређених финансијских инструмената који нису признати у билансу стања (на пример, по 
обавезама по кредитима).  
 
Приходи и расходи предузећа и токови готовине су релативно независни од промена тржишних 
каматних стопа, с обзиром да ЈКП ‘‘Медиана’’ нема значајну каматоносну имовину, нити 
обавезе. Сходно томе, ЈКП ‘‘Медиана’’ на дан извештавања није било изложено ризику од 
промене каматних стопа. 

 
6.2.3. Ризик од промене цена 

 
Ризик од промене цена је ризик да ће фер вредност или будући токови готовине финансијског 
инструмента флуктуирати због промена тржишних цена (које нису оне које настају од ризика 
каматне стопе или валутног ризика), било да су те промене проузроковане факторима 
специфичним за појединачни финансијски инструмент или његовог емитента, или да фактори 
утичу на све сличне финансијске инструменте којима се тргује на тржишту. 
 
Ризик од промене цена се јавља код појединих финансијских инструмената због промена цена 
робе или цена капитала.  
 
ЈКП ‘‘Медиана’’ није значајно изложено ризику од промене цена власничких хартија од 
вредности с обзиром на износ улагања класификованих у билансу стања као расположива за 
продају.  
 
С друге стране, ЈКП ‘‘Медиана’’ је у одређеној мери изложено ризику промена цена како својих 
производа, тако и промена цена репро-материјала, робе и услуга које набавља на домаћем и 
страном тржишту. ЈКП ‘‘Медиана’’ континуирано анализира и прати преко своје комерцијалне 
службе ове врсте кретања на тржишту и предузима мере за смањење негативних ефеката 
присутног ризика. 
 
6.3   Ризик ликвидности 

 
Ризик ликвидности је ризик да ЈКП ‘‘Медиана’’ неће бити у могућности да финансира средства 
одговарајућим изворима финансирања са становишта рокова и стопа и ризик немогућности да 
се средство реализује по разумној цени у одговарајућем временском оквиру. 
 
ЈКП ‘‘Медиана’’ управља ликвидношћу са циљем да осигура да извори финансирања буду 
расположиви за измирење обавеза у тренутку њиховог доспећа. ЈКП ‘‘Медиана’’ непрекидно 
процењује ризик ликвидности идентификовањем и праћењем промена у изворима 
финансирања потребним за испуњење пословних циљева предузећа, а у складу са пословном 
стратегијом предузећа. 
 

Оперативно управљање ликвидношћу врши се од стране руководства и централизовано је на 
нивоу предузећа. ЈКП ‘‘Медиана’’ располаже довољним износом високоликвидних средстава 
(готовина и готовински еквиваленти), као и континуираним приливом новчаних средстава од 
реализације роба и услуга, који му омогућавају да своје обавезе измирује у року доспећа.  
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ЈКП ‘‘Медиана’’ не користи финансијске деривате.  
 

6.4  Управљање капиталом 
 

Циљ управљања капиталом је да ЈКП ‘‘Медиана’’ задржи способност да настави да послује у 
неограниченом периоду у предвидивој будућности, како би власницима капитала обезбедило 
повраћај (профит), а користи осталим заинтересованим странама, као и да би очувало 
оптималну структуру капитала са циљем да смањи трошкове капитала. 
 
ЈКП ‘‘Медиана’’ прати капитал на основу коефицијента задужености. Овај коефицијент се 
израчунава из односа нето дуговања предузећа и његовог укупног капитала. Нето дуговање се 
добија када се укупни кредити и финансијске обавезе (краткорочне и дугорочне), умање за 
готовину и готовинске еквиваленте. Укупни капитал се добија када се на капитал, исказан у 
билансу стања, дода нето дуговање.  
 
 
7.           ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 
 
Прилоком састављања финансијског извештаја за 2019.годину примењиване су 
рачуноводствене политике дефинисане новим Правилником о рачуноводству донетим  
25.12.2014.године.Измена примењених рачуноводствених политика условњена је изменом 
прописа које утврђује рачуноводство. 
 
 
8.             МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧАЈНА ГРЕШКА 
 
 
Материјално значајна грешка, која утиче на приходе и расходе и која се открије у текућем 
периоду, а односи се на један од претходних периода, исправља се тако што се за износ те 
грешке врши корекција почетног  стања пренетог  резултата. Уколико је грешка такве природе 
да утиче само на промену структуре активе или пасиве, коригује се почетно стање билансних 
позиција на које се то односи. Упоредни подаци који се односе  на годину у  којој је материјално 
заначајна грешка настала, исказују се у преправљеним износима, осим ако то није практично 
изводљиво. 

              Исправке мањих, материјано безначајних грешака, врше се преко прихода и расхода текућег  
               периода. 

Грешка је материјално значајна ако може да утиче на економске одлуке корисника 
финансијских извештаја.  
Материјално значајном грешком сматра се грешка која појединачно или кумулативно износи 
више од 2% укупних пословних прихода. 
 
 
9.             БИЛАНС УСПЕХА 

 
 
9.1    ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ  РОБЕ 
 

 2019 2018 

 РСД хиљада РСД хиљада 

Приходи од продаје робе  25.407 21.525 
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Свега 25.407 21.525 

Укупно 25.407 21.525 

  
Припајањем сектора ''Зеленило'' у току 2016.године почеле су са радом цвећаре .У2017.и 
2018.години настављено је са радом .У у 2019.години приходи су незнатно већи у односу на 
2018.годину.  
 
9.2      ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ  УСЛУГА 
 

 2019 2018 

Приходи од продаје сек.сировина осталим лицима  14.852 19.032 

Приходи од продаје робе осталим лицима 1.359.907 1.298.746 

Свега 1.374.759 1.317.778 

Укупно 1.374.759 1.317.778 

   
Приходи од пружених услуга према граду физичким и правним лицима су  у износу од 1.359.907 
хиљада динара и незнатно је већи у односу на 2018.годину. 
 
 
9.3 ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА,СУБВЕНЦИЈА,ДОТАЦИЈА,ДОНАЦИЈА И СЛ. 
 

 2019 2018 

 РСД хиљада РСД хиљада 

Приходи од донација  92  

Приходи по основу условљених донација 2.838 3.637 

Укупно 2.930 3.637 

 
На конту приходовања условљених донација укњижена је годишња амортизација подземних 
контејнера у износу од 706 хиљада динара, и амортизација  објекта рециклажног  центра у 
износу од 739 хиљада динара.Обрачун амортизације звона контејнера 912 хиљада динара и по 
основу пројекта прекограничне сарадње возила ИВЕКО  у износу од 352 хиљада динара.  
 
9.4 НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 
 

 2019 2018 

 РСД хиљада РСД хиљада 

Набавна вредност продате робе на мало 15.557 11.210 

Укупно 15.557 11.210 

 
 
9.5 ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 
 

 2019 2018 

 РСД хиљада РСД хиљада 

Приходи од акивирања сопст.учинака 57 2 

Приходи од услуга осигурања –накнада штете 5.125 710 

Укупно 5.182 712 

 
 



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „МЕДИАНА“ - НИШ  
Напомене уз финансијске  извештаје  

 

31 

 

9.6                       ПОВЕШАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА 
 

 2019 2018 

 РСД хиљада РСД хиљада 

Повећање вредности зал.недовршене произ.и гот.производа 
и недовршених услуга 

510 6 

Смањење вредности зал.недовршене произ.и гот.производа 
и недовршених услуга 

(151) (593) 

Укупно  359 (587) 

У 2019.години имамо приходе по основу повећања недовршене производње и готових 
производа у износу од 510 хиљада динара и смањење услед расхода због неповољних услова 
производње у износу од 151 хиљаде динара. 
 
 
9.7 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА  

 
 

 2019  2018 

 РСД 
хиљада 

 РСД хиљада 

Трошкови материјала за израду 29.506  32.604 

Трошкови осталог материјала (режијског) 2.845  2.789 

Трошкови резервних делова 29.383  34.330 

Трошкови једнократног отписа алата и инвентара 17.517  17.800 

Укупно 79.251  87.522 

 
У 2019.години трошкови материјала за израду и одржавање објеката су незнатно мањи у 
односу на 2018.годину јер смо кроз нови софтвер рационалније пратили набавку материјала. 
 

 
9.8 ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ  
 

 2019  2018 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкови горива и енергије 85.521  78.655 

Укупно 85.521  78.655 

 
У 2019.години због набавке нових возила и ангажовања у процесу рада повећан је утрошак 
горива и енергије.  
 
 
9.9 ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 
 

 2019 2018 

 РСД хиљада РСД хиљада 

Трошкови  зарада и  накнада зарада (бруто) 745.610 691.189 

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

125.685 119.527 

Трошкови накнада по уговору о делу   
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Трошкови накнада по ауторским хонорарима   

Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим 
пословима 

  

Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих 
уговора 

  

Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора 1.490 1.391 

Остали лични расходи и накнаде 120.715 109.478 

Укупно 993.500 921.585 

 
 
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи већи су у односу на 2018.годину због 
повећане исплате солидарне помоћи и повећања минималне цене рада. Ови трошкови подлежу 
месечним контролама од стране оснивача.  
 
 
 
9.10 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 
 

 2019 2018 

 РСД хиљада РСД хиљада 

Трошкови производних услуга   

Трошкови услуга на изради учинака   

Трошкови транспортних услуга 5.662 5.106 

Трошкови услуга одржавања 17.011 9.962 

Трошкови закупнина 2.465 2.465 

Трошкови сајмова   

Трошкови рекламе и пропаганде 2.580 2.191 

Трошкови развоја -стандардизација   

Трошкови осталих услуга 51.499 57.867 

Свега 79.217 77.561 

 
 
Трошкови услуга одржавања су већи у односу на  2018.годину јер смо имали набавку нових 
возила и остале опреме неопходне за рад па самим тим већи су и трошкови одржавања од 
стране трећих лица. 
 
 
9.11 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ  
 

 2019 2018 

 РСД хиљада РСД хиљада 

Трошкови амортизације 123.228 127.198 

Укупно 123.228 127.198 

 
Трошкови амортизације у износу од 123.228 хиљада динара односе се на: амортизацију 
некретнина, постројења, опреме 83.647 хиљада динара и трошкови амортизације туђа 
улагања(депоније) 38.322 хиљада динара и 1.259 хиљада динара амортизација нематеријалних 
улагања у складу са политиком амортизације описаном у Напомени 4.10. 
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9.12 ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 
 

 2019  2018 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених   615 

Остала дугорочна резервисања-судски спорови    2.297 

Укупно   2.912 

 
 
9.13 НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ  

 

Нематеријални трошкови  2019  
РСД хиљада 

 2018  
РСД хиљада 

Трошкови непроизводних услуга 26.789  18.542 

Трошкови репрезентације 1.485  1.287 

Трошкови премија осигурања 17.284  11.395 

Трошкови платног промета 2.056  1.779 

Трошкови чланарина 974  837 

Трошкови пореза 2.894  3.087 

Трошкови доприноса    

Остали нематеријални трошкови 17.254  19.612 

Свега 68.736  56.539 

 
Одступање нематеријалних трошкова је у делу трошкова производних услуга јер смо након 
увођења новог пословног софтвера наставили плаћање одржавања истог. 
 
 
9.14 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ   
 

 2019  2018 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Финансијски приходи    

Приходи од камата 22.696  25.507 

Позитивне курсне разлике 1.519  464 

Приходи по основу ефеката валутне клаузуле    

Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и 
заједничких улагања који се обрачунавају методом удела 

   

Остали финансијски приходи     

Укупно 24.215  25.971 

 
Приходи од камата су незнатно мањи због мањих утужења и редоне наплате  потраживања 
преко Обједињене наплате.  
 
 
9.15 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 
 

 2019 2018 

 РСД хиљада РСД хиљада 
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Финансијски расходи   

Расходи камата 7.129 6.351 

Негативне курсне разлике 267 329 

Расходи по основу ефеката валутне клаузуле   

Укупно 7.396 6.680 

 
Мањи расходи камата последица су узетих дугорочних инвестиционих кредита.Негативне 
курсне разлике у делу отплате инвестиционог кредита. 
 
 
 
9.16 ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ  ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ  

                          ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 
 

 2019 2018 

 РСД хиљада РСД хиљада 

Приходи од усклађивања вредности потраживања и 
краткорочних пласмана 

 
140.944 

 
 126.729 

Укупно 140.944 126.729 

 
 
 
 
 
9.17 РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ  
 ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 
 

 2019 2018 

 РСД хиљада РСД хиљада 

Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских 
пласмана 

 
53.042 

 
17.220 

Укупно 53.042 17.220 

 
 
 
9.18 ОСТАЛИ ПРИХОДИ 

 2019 2018 

 РСД хиљада РСД хиљада 

Остали приходи   

Добици од продаје учешћа и дугорочних хартија од вредн.   

Вишкови 7 662 

Остали непоменути приходи 8.376 10.004 

   

Укупно 8.383 10.666 

 
У 2019.годину остали приходи су у оквиру планираних и не одступају знатно у односу на 
2018.годину. 
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9.19 ОСТАЛИ РАСХОДИ 
 

 2019  2018 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Остали расходи    

Губици по основу расходовања и продаје нематеријалних 
улагања, некретнина, постројења и опреме 

532  2.878 

Губици од продаје учешћа и хартија од вредности    

Мањкови 85  19 

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

   

Обезвређење залиха материјала и робе    

Расходи по основу директних отписа потраживања 12.985  4.951 

Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе 1.890  2.014 

Остали непоменути расходи 24.530  31.709 

Укупно 40.022  41.571 

 
У 2019.години имамо већи директан отпис потраживања од купаца и то утужених ненаплативих 
и брисаних из регистра него у 2018.години али и мање трошкове на основу судских спорова за 
накнаду штета (депонија, уједи паса, пад на леду, и осталих штета). 
 
 
9.20 НЕТО ДОБИТАК (ГУБИТАК ) ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА 
 

 2019  2018 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

    

Добитак пословања које се обуставља 1.005  299 

Приходи, ефекти промене рачуноводствених политика и 
исправке грешака из ранијих година 

   

Губитак пословања које се обуставља (275)  (8.263) 

Расходи, ефекти промене рачуноводствених политика и 
исправке грешака из ранијих година 

   

Укупно 730  (7.964) 

 
 
Нето губитак који се обуставља настао је као разлика, расхода и прихода из ранијих година. 
Расходи и приходи из ранијих година нису материјално значајни и евидентирају се на овој групи 
расхода и прихода. 
 
 

 
9.21 ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 
 

 2019  2018 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Финансијски резултат у билансу успеха (добитак/губитак 
пре опорезивања) 

 
37.439 

  
69.814 
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   Нето капитални добици (губици)    

   Усклађивање и корекције  расхода у пореском билансу 77.565  59.833 

   Усклађивање и корекција прихода у пореском билансу 1.000   

Опорезива добит/Губитак 114.004  129.647 

   Умањење за износ губитка из ранијих година    

Капитални добитак    

   Умањење за износ капиталних губитака ранијих година    

Пореска основица 114.004  129.647 

   Умањење за приходе од дивиденди и удела у добити од 
резидентних обвезника 

   

Умањена пореска основица (Образац ПБ-1)    

Обрачунати порез (15% од умањене пореске основице) 17.101  19.447 

   Умањење обрачунатог пореза по основу пореских 
подстицаја и ослобађања(ПК) 

5.591  4.205 

ПОРЕЗ НА ДОБИТАК (Образац ПДП) 11.509  15.242 

Одложени порески расход периода    

Одложени порески приход периода    

 
Обрачун пореза на добитак врши се по стопи од 15% у складу са пореским прописима, одвојено 
за пословни и капитални подбиланс. Усклађивањем појединих позиција прихода и расхода 
пореска основица је повећана за 77.565 хиљада динара и умањења за 1.000 динара. Обрачунат 
порез смо кориговали за обрачунати порески подстицај по основу извршених улагања у основна 
средства. 
Одложени порески приход периода резултат је привремених пореских разлика рачуноводствене 
и пореске амортизације , резервисања за отпремнине и резервисања судских спорова. 
 
 
10 БИЛАНС СТАЊА 
 
 
10.1                         НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 

 
 

О  П  И  С 
Софтвер 
и слична 

права 

Остала 
нематеријална 

улагања 

Нематеријална 
улагања у 
припреми Укупно 

НАБАВНА ВРЕДНОСТ     
Стање 1. Јануара 3.260  3.514  13.464  20.238  

Директна повећања (набавке)     1.496  1.496  

Повећање преносом са улагања 
у припреми 14.960    (14.960)   

Отуђење         

Ревалоризација         

Остала повећања / (смањења)         

Салдо 31. Децембра 2019. 18.220  3.514    21.734  

ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ     
Стање 1. Јануара 1.220  3.480    4.700  

Амортизација за текућу годину  1.259      1.259  



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „МЕДИАНА“ - НИШ  
Напомене уз финансијске  извештаје  

 

37 

 

Отуђење         

Ревалоризација         

Остала повећања / (смањења)         

Салдо 31. Децембра 2019. 2.479  3.480    5.959  

     
САДАШЊА ВРЕДНОСТ 15.741  34    15.775  

 
Нематеријална имовина састоји се од софтверских пакета у примени и вишегодињег 
заједничког улагања као остале нематеријалне имовине. 
 

 
 
10.2               НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА  

 
 

О  П  И  С 
Пољопри
вредно и 
остало 

земљиште 

Грађевин
ски 

објекти 

Построје
ња и 

опрема 

Некретнине, 
постројења, 
опрема иу 
припреми 

Улагања на 
туђим 

некретнинам
а, 

постројењим
а и опреми Укупно 

НАБАВНА ВРЕДНОСТ       
Стање 1. Јануара 162  340.842  744.729  585  103.464  1.189.782  

Директна повећања (набавке)   29.891  244.063  15.793  23.452  313.199  

Повећање преносом са 
улагања у припреми   12.544    (12.544)     

Отуђење             

Ревалоризација             

Остала повећања / 
(смањења)   (469) (8.576)     (9.045) 

Салдо 31. Децембра 2019 162  382.808  980.216  3.834  126.916  1.493.936  

ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ       
Стање 1. Јануара   179.153  426.220    67.321  672.694  

Амортизација за текућу 
годину    18.043  65.603    38.322  121.968  

Отуђење             

Ревалоризација             

Остала повећања / 
(смањења)   (469) (8.044)     (8.513) 

Салдо 31. Децембра 2019   196.727  483.779    105.643  786.149  

       
САДАШЊА ВРЕДНОСТ 162  186.081  496.437  3.834  21.273  707.787  

       
Током године набављена је комунална опрема за вршење делатности. 
Застарела и неупотребљива опрема расходована је по годишњем попису. 
Настављен је пројекат рекултивације градске депоније израдом пројектне документације за 
предсојеће радове  
Собзиром да је депонија у власништву града почетна као и сва будућа  улагања обухватаће се 
на контима улагања у туђа средства. 

 
Јавно комунално предузеће „Медиана“ Ниш нема хипотеке на непокретностима. 

 
Предузеће на датум финансијских извештаја 31.12.2019. године има залоге које су дате банкама 
као обезбеђење по инвестиционим кредитима и то: 
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Зл. бр. 3565/2019 
 
Заложни поверилац: BANCA INTESA AD BEOGRAD 
 
Уговор о залози покретних ствари од 09.04.2019. године, заведен код заложног повериоца под 
бр. 251/2 дана 17.04.2019. године. 
 
Предмет број: 1. Теретно возило. Регистарска ознака / број: NI 234-IF. Марка: DAF. Година 
производње: 2018 
 
Предмет број: 2. Теретно возило. Регистарска ознака / број: NI 234-VF. Марка: DAF. Година 
производње: 2018 
 
Предмет број: 3. Теретно возило. Регистарска ознака / број: NI 233-MA. Марка: DAF. Година 
производње: 2018 
 
Предмет број: 4. Теретно возило. Регистарска ознака / број: NI 233-LJ. Марка: DAF. Година 
производње: 2018 
 
Предмет број: 5. Теретно возило. Регистарска ознака / број: NI 234-NJ. Марка: DAF.Година 
производње: 2018 
 
Зл. бр. 2809/2019 
 
Заложни поверилац: BANCA INTESA AD BEOGRAD 
 
Уговор о залози покретних ствари од 19.03.2019. године, заведен код залогодавца под бр. 6995 
дана 26.03.2019. године и код заложног повериоца под бр. 237/5 дана 27.03.2019. године. 
 
Предмет број: 1. Теретно возило. Регистарска ознака / број: NI ABB-92. Марка: RAVO. Година 
производње: 2018 
 
Предмет број: 2. Теретно возило. Регистарска ознака / број: NI ABB-93. Марка: RAVO. Година 
производње: 2018 
 
Предмет број: 3. Теретно возило. Регистарска ознака / број: NI ABB-94. Марка: RAVO. Година 
производње: 2018 
 
Предмет број: 4. Теретно возило. Регистарска ознака / број: NI ABB-95. Марка: RAVO. Година 
производње: 2018 
 
Зл. бр. 2808/2019 
 
Заложни поверилац: BANCA INTESA AD BEOGRAD 
 
Уговор о залози покретних ствари од 27.03.2019. године. 
 
Предмет број: 1. Теретно возило. Регистарска ознака / број: NI 230-AX. Марка: MAN. Година 
производње: 2018 
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Предмет број: 2. Теретно возило. Регистарска ознака / број: NI 230-BN. Марка: MAN. Година 
производње: 2018 
 
Предмет број: 3. Теретно возило. Регистарска ознака / број: NI 230-BL. Марка: MAN. Година 
производње: 2018 
 
Предмет број: 4. Теретно возило. Регистарска ознака / број: NI 230-AZ. Марка: MAN. Година 
производње: 2018 
 
Предмет број: 5. Теретно возило. Регистарска ознака / број: NI 230-BM. Марка: MAN. Година 
производње: 2018 
 
Зл. бр. 1305/2019 
 
Заложни поверилац: BANCA INTESA AD BEOGRAD 
 
Уговор о залози покретних ствари од 12.02.2019. године. 
 
Предмет број: 1. Мала ауточистилица. Регистарска ознака / број: NI ABB-90. Марка: RASCO 
HOLDER 
 
Предмет број: 2. Мала ауточистилица. Регистарска ознака / број: NI ABB-88. Марка: RASCO 
HOLDER 
 
Предмет број: 3. Мала ауточистилица. Регистарска ознака / број: NI ABB-89. Марка: RASCO 
HOLDER 
 
Предмет број: 4. Радна машина, у свему према Спецификацији радне машине од дана 
11.02.2019. године издата од стране ЈКП Медиана Ниш. Марка: GREEN MACHINES. Година 
производње: 2018 
 
Зл. бр. 13017/2018 
 
Заложни поверилац: SOCIETE GENERALE SRBIJA 
 
Уговор о залози на покретним стварима бр. UZ 905346 од 28.09.2018. године, заведен код 
залогодавца под бројем 18694 дана 02.10.2018. године. 
 
Предмет број: 1. Збир покретних ствари укупне књиговодствене вредности без ПДВ-а од RSD 
26.399 хиљада, од редног броја 1 закључно са редним бројем 2, које ствари су ближе описане у 
Спецификацији возила издатој дана 22.08.2018. године, од стране привредног друштва ЈКП 
Медиана Ниш , МБ: 07319649 и заведеној под бројем 15973 дана 22.08.2018. године. 
 
Зл. бр. 5458/2017 
 
Заложни поверилац: RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD 
 
Уговор о заложном праву на покретним стварима од 23.03.2017. године, заведен код заложног 
повериоца под бр. 580 дана 23.03.2017. године, заведен код залогодавца под бр. 5461 дана 
23.03.2017. године. 
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Подаци о предметима заложног права  
 
Опрема према Спецификацији број 5459 од 21.03.2017. године која као прилог чини саставни 
део Уговорa о заложном праву на покретним стварима од 23.03.2017. године 
 
 
Зл. бр. 3481/2016 
 
Заложни поверилац: BANCA INTESA AD BEOGRAD 
 
Уговор о залози покретних ствари од 02.03.2016. године, заведен код заложног повериоца под 
бр. 36/3 дана 09.03.2016. године и код залогодавца под бр. 4215 дана 07.03.2016. године.  
 
 
Предмет број: 1. Аутосмећар. Регистарска ознака / број: NI 143-VŽ. Марка: IVECO 
 
Предмет број: 2. Аутосмећар. Регистарска ознака / број: NI 143-ŽD. Марка: IVECO 
 
Предмет број: 3. Аутосмећар. Регистарска ознака / број: NI 143-TF. Марка: IVECO 
 
 
 

10.3              ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА 
 

 2019 2018 

 РСД хиљада РСД хиљада 

Дугорочна потраживања   

Дугорочна потраживања  47.417 74.835 

Исправка дугорочних  потраживања 47.417 64.835 

Сумњива и спорна потраживања-Горица  10.000 

Дугорочна потраживања-уговори ОНА 87.513  

Укупно 87.513 10.000 

 
Потраживања у износу од 47.417 хиљада динара која су умањена за исправку у истом износу 
односе се на зајам који је дат ЈКП ''Горици'' а чија отплата почиње 2021 године.Због финансијске 
ситуације у ЈКП ''Горици'' ова потраживања су сумњива и спорна што се тиче наплате.Уговори о 
репрограму дуга са физичким лицима у износу од 87.513хиљада динара су дугорочни јер по 
уговору доспевају дуже од годину дана. 

 
 

 
10.4              ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА И ОБАВЕЗЕ 

 
Одложена пореска средства у износу од  8.121  хиљада динара, обухватају износе пореза из 
добити који могу да се поврате у наредним периодима по основу одбитних привремених 
разлика разлика по онову резервисања за отпремнине, судских спорова, по основу разлика 
рачуноводствене и пореске амортизације, и обрачунатог а неисплаћеног превоза. 
Признају се у мери у којој је вероватно да ће будући опорезиви добитак бити остварен. 
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Одложене пореске обавезе у износу од  5.548 хиљада динара, обухватају износе пореза на 
добит који се плаћају у наредним периодима по основу опорезивих привремених разлика по 
онову резервисања за отпремнине, судских спорова и по основу разлика рачуноводствене и 
пореске амортизације . 
 
 
Одложена пореска средства и обавезе по годинама: 

 2019  2018 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Одложена пореска средства 8.121  10.743 

Одложена пореска обавеза 5.548  13.010 

Нето одложено пореско средство 2.572   

Нето одложено пореско обавеза   2.267 

 
 
У билансу исказујемо у пребијеном износу РСД  2.572  хиљада, на позицију одложено пореско 
средство. 
 
Рачуноводствена основица средстава је неотписана вредност средства на крају текуће године 
по рачуноводственим прописима.Пореска основица средства је неотписана вредност средства 
на крају текуће године по пореским прописима. 
Утврђена разлика множи се стопом пореза на добит од 15% и утврђује се кумулативни износ 
одложеног пореза. Добијени резултат је разлика између утврђеног износа кумулативног 
одложеног пореза и почетног стања одложеног пореза и књижи се на терет или у корист рачуна 
722. 
 

 

10.5              ЗАЛИХЕ 
 

 2019  2018 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Материјал 23.930  9.916 

Резервни делови 17.365  13.889 

Алат и инвентар 11.546  8815 

Недовршена производња 1.825  1977 

Готови производи 642  68 

Роба  8.426  9.373 

Дати аванси 28  338 

Свега 63.762  44.376 

Минус: Исправка вредности (дати аванси)    

Укупно 63.762  44.376 

 
Залихе су евидентиране по набавним вредностима.Све залихе у материјалу, резервим 
деловима, алату и инвентару евидентирају се обједињено у  централном магацину а у моменту 
требовања признају се као расход. Салдо робе је мањи у 2019.години, јер увођењем новог 
софтвера боље је праћење залиха. 
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Залихе робе су намењене за даљу продају и налазе се на материјалном објекту а залихе 
недовршене производње и готових производа налазе се у магацин Башта-Расадник. 
 
 
 
10.6              ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 
 

 2019  2018 

 РСД 
хиљада 

 РСД хиљада 

Купци у земљи    

Купци правна лица актива 272.761  342.320 

Купци у поступку ликвидације 999  1.540 

Купци у поступку реструктурирања,реорганизације и утужени 22.435  25.587 
 

Купци у поступку стечаја 85.405  86.120 

Купци физичка лица 544.792  645.211 

Свега 926.392  1.100.778 

Исправка вредности    

Исправка вредности правна лица 291.188  382.493 

Исправка вредности физичка лица 434.792  449.153 

Свега 725.980  831.646 

 
Укупно 

 
200.412 

  
269.132 

 
 
Географски распоред купаца лоциран је у оквиру Региона где се налази и само предузеће. 
Свим купцима уредно су послати и Изводи отворених ставки за које постоји посебна 
спецификација. 
Корисници јавних средстава, директни и индиректни корисници буџета дугују 232.787 хиљада  
динара, a од тога буџет 208.492 хиљада динара. 
  

Исказани дуг се односи на период пре 2018.године а потраживања из 2019.године измирују се у 
складу са законом. 
Приврдни субјекти дугују 148.813 хиљада динара, од чега је утужено 17.228 хиљада 
динара.Дуговање од субјеката у ликвидацији, реструктурирању и стечају у износу 91.611 
хиљада динара 
 
Физичка лица дугују 544.792 хиљада  динара. Од укупних потраживања  утужено је 273.654 
хиљада динара и уговорено је за отплату на вишегодишње рате 87.513хиљада  динара.  
За привредне субјекте и физичка лица ЈКП“МЕДИАНА“ и Надзорни одбор ЈКП“МЕДИАНА“  
донели су низ одлука и мера како би се повећао степен наплате. Као врло битне одлуке  
треба истаћи: 

- Одлуку о измирењу дуга грађана на 48 рата као и плаћање одмах уз отпис камате, а по 

закључку Градског већа;  

- Потписивање споразума  са привредним  субјектима о измирењу дуга на рате и 

- Интензивирање обилазака и опомена пословних партнера у циљу наплате. 

    Старосна структура потраживања од купаца 
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Укупна потрживања правних лица старија од 60 дана износе 291.188 хиљада динара ,од 

тога потраживања до годину дана износе  61.781 хиљада динара а преко годину дана 229.407 

хиљада динара. 

Код потраживања старијих од годину дана истичемо Град Ниш са износом са 173.422 

хиљада динара и утужена потраживања у износу од  53.824 хиљада динара.Потраживања од 

Града Ниша се наплаћују по закљученом споразуму у наредне две године. 

 
10.7              ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 
 
Потраживања из специфичних послова обухватају: 

 2019  2018 

 РСД 
хиљада 

 РСД 
хиљада 

Потраживања по основу накнаде штете-утужена правна лица   256 

Остала потраживања из специфичних послова-ОНА 8.595  13.060 

Минус: Исправка вредности потраживање по основу накнаде 
штете 

   
256 

Укупно 8.595  13.060 

 
Потраживања из специфичних послова  односе се на наплаћена а непренешена финансијска 
средства од стране Обједињене наплате  која врши наплату од физичких лица. 
 
 
 
10.8        ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА      
 
Друга потраживања обухватају: 

 2019  2018 

 РСД 
хиљада 

 РСД 
хиљада 

Потраживања од запослених 1.914  1.793 

Потраживања од државних органа и организација    

Потраживања за више плаћен порез на добитак 3.732  1.167 

Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и 
доприноса 

77   
3.530 

Потраживања за накнаде зарада које се рефундирају 54  354 

Потраживања по основу накнада штета 1.058  83 

Остала краткорочна потраживања 5.779  27.767 

Потраживања по основу отпуса дуга    

Минус: Исправка вредности других потраживања 2.789  3.788 

 
Укупно 

 
9.825 

  
30.906 

 
У оквиру других потраживања садржано је потраживање за накнаде зарада које се 
рефундирају, потраживања за накнаде штета, и потрживања по позајмици ЈКП ''Горица'' и 
Раднички. 
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10.9       КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ      
 

 

 
Конто  

Опис 2019 2018 

  
РСД 

хиљада 
РСД 

хиљада 

230 
 Краткороцни кредити и пласмани матична и зависна 
правна лица - - 

231  Краткороцни кредити и пласмани остала повезана  лица - - 

232  Краткороцни кредити и зајмови у земљи 10.132  1.132  

233  Краткороцни кредити и зајмови у иностранству - - 

234 
 Део дугороцних финансијских пласмана који доспева до 
једне године 47.418  - 

235 
 Хартије од вредности које се дрзе до доспеца део који 
доспева до једне године - - 

238  Остали краткороцни финансијски пласмани - - 

239 
 Исправка вредности краткороцних финансијских 
пласмана (47.418) - 

 
 
Укупно 10.132 1.132 

 
Краткорочни пласмани у износу од 47.418 хиљада динара се односе на потраживања од 
ЈКП „Горица“ на основу зајма а који по уговору доспева у 2020.год. Износ од 10.132 
хиљада динара односи се на кредит који је дата радницима на 12 месечних рата. 
 
 
10.10              ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И  ГОТОВИНА 
 

 2019  2018 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

У динарима:    

Текући (пословни) рачуни 143.282  435.576 

Девизни(пословни) рачун 43  53 

Благајна    

Укупно 143.325  435.629 

    
  

      Стање на текућем  рачуну на крају 2019.године је РСД  143.325 хиљада. 
 
 

10.11             ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 
 

Порез на додату вредност односи се на: 

 2019  2018 

 РСД 
хиљада 

 РСД 
хиљада 

Порез на додату вредност по прим.фактурама-наредни период 4.349  2.538 

Укупно 4.349  2.538 
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На контима пореза на додату вредност у примљеним фактурама књижи се износ за ПДВ који 
доспева за одбитак у наредном периоду као и попусти за правна и физичка лица који умањују 
обавезу плаћање у наредном периоду. 
 
 

10.12         АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 
 

Активна временска разграничења чине: 

 2019  2018 

 РСД 
хиљада 

 РСД 
хиљада 

Разграничени трошкови по основу обавеза-осигурање Дунав 160  87 

Остала активна врем.разграничења 31  70 

Укупно 191  157 

 
Активна временска разграничења и порез доспева за плаћање у 2019 години  . 
 
 
 
10.13         ОСНОВНИ КАПИТАЛ 

 
Основни капитал обухвата следеће облике капитала: 

 2019  2018 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Остали основни  капитал 989  989 

Државни капитал 226.027  196.027 

Укупно 227.016  197.016 

 
Државни капитал представља капитал јавног предузећа кога је основала  јединица локалне 
самоуправе.  
Државни капитал је током 2011 године умањен за 36.347 хиљада динара због  искњижења  
грађевинског земљишта а на основу Закона о државном премеру и катастру.  
Са 31.08.2016.године по усвајању деобног биланса ЈКП''Горице'' књижили смо увећање 
капитала за 58.296 хиљада динара. 
У 2018.години имамо увећање новчаног капитала на основу расподеле добити и уписа у АПР-у 
у износу од 30.000 хиљада динара. 
Капитал исказан у пословним књигама ЈКП „Медиана“ не слаже се са и износом капитала који је 
уписан у АПР-у. 
 
 
10.14       РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ  
              НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ 

 
Ревалоризационе резерве обухватају: 

 2019  2018 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Ревалоризационе резерве по основу усклађивања поштене 
(фер) вредности 

 
254.620 

  
256.528 

Укупно 254.620  256.528 
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У 2017.години радили смо процену вредности целокупне имовине предузећа па самим тим 
имамо повећање капитала на конту револаризационих вредности што укупно износи на том 
конту након расходовања неких средстава  у 2019.год над којима је рађена процена је  
254.620хиљада динара. 
 
 
10.15         НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК 
 
Нераспоређени добитак односи се на: 

 2019  2018 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Нераспоређени добитак ранијих година 2.245  8.478 

Корекција добити ранијих година – по основу материјално 
значајне грешке 

   

Корекција добити ранијих година – по основу реализованих 
ревалоризационих резерви 

   

Корекција добити ранијих година – одложено пореско 
средство 

   

Нераспоређени добитак  текуће године 30.433  64.006 

Укупно 32.678  72.484 

 
Износ од 2.245 хиљаде динара односи се на укинуте ревалоризационе резерве раније 
револаризованих средстава која су расходована у току 2019.године. 
Нераспоређени добитак текуће 2019.године износи 30.433 хиљаде динара.  
 
10.16             ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 
 
Дугорочна резервисања обухватају: 

 2019  2018 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Резервисања за накнаде и друге бенифиције запослених 20.833  23.277 

Остала дугорочна резервисања-судски спорови 31.452  32.601 

Укупно 52.285  55.878 

 
 Дугорочна резервисања се признају јер је вероватно да ће одлив ресурса који садржи 
економске користи бити потребан за измирење обавезе. 

              Износ који је признат као резервисање представља најбољу процену издатака који је потребан     
              за измирење садашње обавезе на дан биланса. Резервисање се врши на терет расхода.  

Резервисања се испитују на дан сваког биланса стања и коригују тако да одражавају најбољу 
садашњу процену. Ако више није вероватно да ће одлив ресурса  који представљају економске 
користи бити потребан за измирење обавезе, резервисање се укида у корист прихода. 
У складу са МРС 19 приказано је резервисање отпремнина приликом одласка у пензију 
коришћењем програмске процене . 
Резервисања за судске спорове формирана су у износу који одговара најбољој процени у 
погледу издатака који ће настати да се обавезе измире. 
Вишегодишњи спорови који се воде са радницима нису предмет резервисања јер је процена 
адвоката да ће спорови бити решени у корист ЈКП „Медиане“. 
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Градска, контролисана и несанитарна депонија Бубањ, активна је од 1968. године. Њен животни 
век може се поделити у  два периода: 

• Од 1968. до 2010. године, када је по првом пројекту санације, затварања и рекултивације 

Института Кирило Савић, отпочело планско одлагање комуналног отпада 

• Од 2010. до данас , по основу више пројеката 

Првим пројектом, затворена су поља С2 и С3, а отворено је, до данас активно поље С4. 
Потпуна рекултивација на затвореним пољимљ изостала је из разлога укидања Фонда за 
заштиту животне средине, који је финансирао реализцију пројекта Кирила Савића.. 
Други пројекат Хидрозавода из  2014. године има за предмет поновну санацију поља С4. 
Први и други пројекат имају сагласност Министарства за животну средине, на основу које је 
исходована дозвола за одлагање отпада. 
 
Трећи пројекат, који се очекује, има за предмет санацију читавог тела депоније, са циљем 
обезбеђења простора за депоновање на што дужи рок, јер се Регионални центар за третман 
отпда Келеш, до данас, није реализовао. 
 
На градску депонију свој отпад, осим града Ниша, одлажу и Општине Дољевац, Мерошина и 
Гаџин Хан. 
 
Бригу о депонији, за период после затварања, није могуће тачно специфицирати из наведених 
разлога, а посебно зато што се пројекти преплићу и надовезују. Постојећа законска регулатива 
не препознаје одлагање отпада на несанитаран начин, те ће пројекат који се очекује, вероватно 
бити последњи који санира, затвара и рекултивише постојеће тело депоније, те ће, по његовој 
реализацији, бити једноставније предвидети мере за бригу о депонији, по њеном затварању. 
На основу претходних пројеката нису била предвиђена средства за санацију и рекултивацију 
депоније. У току 2020.год очекује се израда пројекта у коме ће јасно бити дефинисана средства 
неопходна за санацију и рекултивацију депоније. Након тога вршиће се резервисање средстава 
за санацију и рекултивацију депоније за враћање у првобитно стање. 
 
 
 
10.17             ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 
 
Структура обавеза по кредитима 

 2019  2018 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

- Интеса банка уг.54-420-1308347.0 3.930   152.797 

- Раифаисен банка уг.2650169887456.. 9.473    9.522 

- Сосциете банка уг.LTL 834916 15.082  31.901 

- Социете банка уг.LTL 905346 16.657   

- Интеса банка уг.54-420-8501620.3 2.680   

- Интеса банка уг.54-420-8501620.3 25.475   

- Интеса банка уг.54-420-8501648.3 32.535   

- Интеса банка уг.54-420-8501650.5 38.414   

- Интеса банка уг.54-420-8502038.3 48.984   

Свега 193.230  194.220 

Укупно 193.230  194.220 
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Дугорочни кредит је узет за набавку опреме. 
 
 
 
10.18         КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 
 
Краткорочне финансијске обавезе обухватају: 

     2019  2018 

   Каматна стопа 
за 2019 

 РСД 
хиљада 

 РСД хиљада 

Краткорочни кредити        
-Халк банка   3.95%    13.333 

-Комерцијална банка   2.95%    33.333 

-Комерцијална банка   2.95%  6.667  6.667 

-Комерцијална банка   2.95%  13.333  20.000 

-Комерцијална банка   2.95%  20.000  26.667 

-Комерцијална банка   2.95%  26.667  40.000 

-Интеса банка   2.90%  33.333   

-Интеса банка   2.80%  40.000   

Свега     140.000  140.000 

Свега краткорочне обавезе     140.000  140.000 

Текуће доспеће дугорочних 
кредита 

       

- Раиффеисен банка   2.70%    4.570 

- Интеса банка    1.08%    80.406 

- Сосиете банка    1.78%    10.638 

Свега       95.614 
Укупно     140.000  235.614 

 

Краткорочне финансијске обавезе приказане у табели представљају годишње износе који 
доспевају за наплату у 2019 год. по основу претходно наведених дугорочних  кредита, као и 
обавезе по дозвољеним прекорачењима и краткорочним кредитима за текућу ликвидност. 

 
 
10.19          ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 
 

 2019  2018 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Примљени аванси, депозити и кауције 176  418 

Укупно 176  418 

 

Укупни примљени аванс од 176 хиљаде динара састоји се од уплата  за услуге  која ће се 
извршити у току 2019.године. 
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10.20       ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 
Обавезе из пословања односе се на обавезе од добављача: 

 2019  2018 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Обавезе од  добављача у земљи    

Добављачи за обртна средства 50.640  52.144 

Добављачи за основна средства 24.946  64.977 

Добављачи физичка лица 339  355 

Нефактурисане обавезе од добављача   30 

Добављачи за пословни инвентар   482 

Укупно 75.925  117.988 

 
У току 2019 године исплате добављачима се врше по РИН-о програму. 
 
 
10.21            ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ  

 2019  2018 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Обавезе по основу зарада и накнада зарада    

Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада 
зарада које се рефундирају 

45.193  31.789 

Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет 
запосленог 

4.337  2.223 

Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет 
запосленог 

12.064  6.275 

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

10.094  5.168 

Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундирају 
   

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

54   
22 

Свега 71.742  45.718 

Друге обавезе    

Обавезе по основу камата –дозвољено прекорачење 439  398 

Обавезе за дивиденде    

Обавезе за учешће у добитку    

Обавезе према запосленима 1.851  2.023 

Обавезе према члановима управног и надзорног одбора 133  60 

Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима    

Остале обавезе 3.657  9.764 

Свега 6.080  12.245 

Укупно 77.822  57.963 

 
Обавезе по основу зарада и накнада зарада  и обавезе према запосленима по другим основама 
редовно су измириване.  
 
 
 
 



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „МЕДИАНА“ - НИШ  
Напомене уз финансијске  извештаје  

 

50 

 

10.22              ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ  
 
 

 2019  2018 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Обавезе за порез на додату вредност    

Обавезе за ПДВ по основу годишњег пописа 
77  52 

Обавезе за ПДВ по основу разлике обрачунатог пореза на 
додату вредност и претходног пореза 

6.120  414 

Свега 6.197  466 

 
 
Обавезе по основу пореза на додату вредност за децембар по основу разлика обрачунатог 
пореза на додату вредност и претходног пореза и по основу годишњег пописа измирена је 
јануара 2019.године. 
 
 
 
10.23              ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ , ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 
 
 

Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине 2019  2018 

Обавезе за порез из резултата 1.270  1.368 

Обавезе за порезе,доприносе који терете трошкове 5  56 

Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине 2.098  2.145 

Укупно 3.373  3.569 

 
 
Порез на добит представља износ који се обрачунава и плаћа у складу са одредбама Закона о 
порезу на добит правних лица („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 18/10 и Сл.гласник 
Републике Србије бр.119-12,сл.гласник Републике Србије бр.47/13,„Сл. гласник Републике 
Србије“ бр. 108/13, бр. 113/17, бр. 95/18 и 86/2019). Порез на добит обрачунава се по стопи од 
15% на пореску  основицу која се приказује  у пореском билансу, након умањења за 
искоришћене пореске кредите. Опорезива основица укључује добитак исказан у билансу 
успеха, који је коригован у складу са пореским прописима Републике Србије. 
 
 
При изради пореског биланса ПБ1  коначно је утврђен порески добитак.Уплаћене аконтације у 
2018.години умањиће обавезу за плаћање коначног пореза . 
 
 
 
10.24              ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 
 

Пасивна временска разграничења 2019  2018 

Унапред обрачунати трошкови 4.500  3.879 

Обрачунати приходи будућег периода-судске таксе 1.221  1.221 

Одложени приход по основу Пројекта прекограничне 
сарадње 

8.162  8.515 
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Одложени приход по основу државног додељивања-рецикла- 
жно двориште 

11.233  11.972 

Одложени приход по основу додељивања-подземни 
контејнери 
 

  540 

Одложени приходи-депонија 7.500   

Одложени приход по основу донација-контејнери-стакло 
 

1.132  2330 

Одложени приход по основу донација-застава    

Разграничени приходи-Горица 2.457  2.457 

Укупно 36.205  30.914 

 
 
Државна давања се признају када постоји оправдано уверење да ће се предузеће  придржавати 
услова повезаних са давањима и да ће давање бити примљено.  
 
 

11. ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА 
 

 
Ванбилансна евиденција имовине и обавеза и у активи и у пасиви представља туђа средства 
дата на коришћење и јемство дато на зајам ЈКП ''Горица''Ниш. 
 

12. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ И ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ 
 
У делу резервисања, у билансу стања, створена је обавеза и извршено резервисање за 
извршне и очекиване судске спорове. Потенцијалне обавезе које се могу појавити у будућем 
пословању а за шта није створена обавеза у билансу стања представљају сви судски спорови у 
току, чије би окончање у случају негативног исхода донело штету предузећу. 
 
Судски спорови се односе на накнаде штете физичким лицима због штетног утицаја 
депоније,уједа пса и накнаде штете по основу утужења за неисплаћени део зараде. 
 
 
 
13. ДОГАЂАЈИ НАКОН БИЛАНСА СТАЊА 
 
Значајне догађаје између датума на који су састављени финансијски извештаји и датума 
усвајања и одобравања финансијских извештаја, пре свега треба тражити у наплаћеним 
потраживањима старијим од 60 дана.Ова ставка кориговала је исправку вредности за скоро 
РСД 26.000 хиљада, највећим делом због наплате дуговања већих повериоца-Град Ниш. 
Ненаплаћена потраживања утврђена на дан 31.12.2019.године коригована су уплатама до 
14.02.2020.године. 
 
Треба истаћи и каматне извештаје банака на име дозвољених прекорачења која су доспела у 
јануару месецу а укалкулисана у трошкове посматраног временског периода.  
 
 
 
 




