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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 2020. 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 2020. 

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 255.026 hiljada sa vrednošću osnovnog 

kapitala registrovanog kod Agencije za privredne registre  u iznosu od RSD 233.077 hiljada.  

 

Naše mišljenje nije modifikovano u pogledu ovog pitanja. 

 

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. 



 

Studentski Trg 4/V, 11000 Beograd, Srbija; Matični broj/ID: 06974848;  PIB/VAT: 100300288 

 

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA  

 

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

 

 

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 značajnim 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. 

• 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, 29. mart 2021. godine 
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flonyI-taBa I1BHO J1I1L4e - flpeEy3eTHfr1K 
MaTwuw 6poj 07319649 Wwpa oenamocni 3811 1116 100334296 

Ha3wB 3avn0 komunalno preduzee Medlana• N18 

CeAllwTe Huw, MpaHopcKa 10 - -- 

5['IJlAHC CTAI-bA 
Ha 1qaH 31.12.2020. 1OlLMH 

- y xIimaaMa LI1Hapa - 

rpyna paqyua, payu flO3IlLtI13A AOfl HanoNena 6poJ 

I43H0C 

Teicyha rouna 

flpe1coAHa rouua 

Kpajn.e cyan.e floemo caute 
01.01.20_. 20_. 

1 2 3 4 5 6 7 

AKTIIBA 

00 
A. Yflh1CAHH A HEYfl1ATEHM 
I(Aflh1TAfl 

0001 

5. CTAI1IIA MMOBHHA (0003 + 0010 + 
0019 + 0024 + 0034) 

0002 834794 811076 542626 

01 
1. HEMATEPWAFIIIA IIMOBI4HA (0004 + 
0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009) 

0003 
10.1 14245 15774 15538 

010 H oeo 019 1. Ynaraa y pa3aoj 0004 

011, 012 H 2. KoHi.lecwje, nareum, IluLtenue, po6ue H 
ycny*ue napee, co4rreep H ocrana npaBa 

0005 10.1 14245 15740 2040 

013 'i,ieo019 3.iyB'in 0006 

014 H o 019 4. OcTane nenarepujanna HI4OBWH 0007 34 34 

015 H OCO 019 5. HeHaTe9HJHJ1Ha HHOBHHH y npunpenH 0008 13464 

016 ic 1140 019 6. ABancu Ia nenarepHjaiiny unoBuHy 0009 

02 
11. HEKPETHIIHE, flOCrPO)ElbA II 
OflPEMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 
0015 + 0016 + 0017 + 0018) 

0010 10.2 753476 707789 517088 

020,021w,ie0029 1.3eMn,wune 0011 161 161 162 

022 H 1140 029 2. rpaeauHcccH o6jexm 0012 185857 186082 161689 

023 H oeo 029 3. flocrpojelba H onpena 0013 490951 496437 318509 

024 H 114°  029 4. IluBecrulIHoHe ueepemi*ce 0014 

025 H /140 029 
5. Ocrane Helcpemune, nocrpojeita H 
onpena 

0015 

026 H /1O 029 
6. HexpeTHHHe, nocTpoje}ba H onpeua ' 
flPHflPCMH 

0016 38355 3834 585 

027 H/1e0029 
7. Ynaraiba na TyI)Hn neKpemunana, 
nOCrpojecbuna H onpeMH 

0017 
38152 21275 36143 

028 H 040 029 
8. ABBHCH 3a nekpernuue, nocipojelba H 
onpeny 

0018 

03 
111. 61lO/1OWKA CPEJICTBA (0020 + 0021 
+0022+0023) 

0019 
0 0 0 

030, 031 u 1140039 1. liiyne a euwero4Hw}bH 3aca/1H 0020 

032 H oeo 039 2. OCHOBHO craao 0021 



rpyna payHa, paqyM flO3Hqli.JA AOfl Hanoueua 6p0j 

u43Hoc 

TeKyha roua 

flperxo4Ha reouua 

IcpaJIbe craube — floqemo caIbe 
O1.01.20_. 20_. 

1 2 3 4 5 6 7 

037 11 geo 039 3. 6,onowga cpejcrsa y npwnpei*4 0022 

038 ii oeo 039 4. ABaHCH 3a 6ij0n0w1<a c9e4cr9a 0023 

04. oca 047 
iv. yr0Po'4HkI ØIIHAIICWCKII 
flflACMAHi1 (0025 + 0026 + 0027 + 0028 
+ 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) 

0024 0 0 0 

040 ii oeo 1. Yqewha y IcanilTany 3aBHa4Hx npaBuHx 

rniva 
0025 

041H neo 049 2. Y4ewha y KaniiTany npH4py*eHHx 
npaBHKx nHua H 3aje0HHwKHH flO49(BHThMH 

0026 

042 ii oeo 049 
3. Y'.iewha y aniany ocranx npaeHllx 
OHUH H opyre xaprHJe 04 B0H0CtH 
pacnonoacHee oa npooajy 

0027 

oeo 043, oeo 044 H neo 
049 

4. yropo'1HH nh1acMaHu MaTw4HHM H 
33BIICHHM fl8HHM )1HUHHH 

0028 

oeo 043, peo 044 H neo 
049 

5. yropo*1Il nnacMaHH OCTOOHM 
OBH3HHM flH8HHM J1HUHMH 

0029 

oeo 045 H OHO 049 6. ayropo'*lw nnacaua y 3WbH 0030 

oeo 045 H neo 049 7. IyropoHHH nnacMaHH y HHocrpaHcrsy 0031 

046 H neo 049 8. XapTHje 00 BpeOHOCTH )coje ce opace 40 
4ocne?ia 

0032 

048 H aeo 049 
9. 0CTaflH oyropo'4HH (DHHaKcl4jcKH 
flFIHCMHHH 

0033 

05 
V. JYV0PO'*IA fl0TPA)KIIBAI-bA (0035 + 
0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 
0041) 

0034 10.3 67073 87513 10000 

050 H oeo 059 
floTpaa<Healba 00 MaTH4HOI H 3HBHHHX 

npaaHHx nHLLa 
0035 

051 H oeo 059 
2. floTpaaoluaa,a 04 0CTflHX n0Ue3aHwX 

0036 

052 H 000059 
• floTpaaol8aFba no ooioey npooaJe  Ha 

po6KH KPeRHT 
0037 

053 H oeo 059 
• fl0Tpa*HBabe 30 npooajy no yroBops4ua 

0 )HHaHcHjceoM nH3HHry 
0038 

054 H oeo 059 5. florpa)eHeaba no ocHoayjeMcTea 0039 

055 H oeo 059 6. CnopHa H CYHIbHB norpawHBaba 0040 10000 

056 H neo 059 7. Ocrana 4yropo4Ha nolpaacHea)ba 0041 10.3 67073 87513 

288 B. OW1O)$CEHA IOPECKA CPERCTBA 0042 10.4 12230 2572 

r. OBPThA I1MOBI4HA (0044 + 0051 + 

0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 
0069 + 0070) 

0043 583933 440591 796930 

Knaca 1 
1. 3AI1IIXE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 
0049 + 0050) 

0044 
10.5 67761 63762 44376 

10 1. MaTepHJan, peepa oenoav, ana' Ii 
CHTHII HHBeHrap 

0045 
57395 52842 34397 

2. HeoospLueHa npoH3B04)ba H H0OBWKO 
ycnyre 

oo46 
2260 1825 1977 

12 3.roroBHnpoaaeonH 80 642 131 



rpyna pa'lyHa, paqy flO3IlI46UA AOfl HanoMesa 6p0J 

M3HOC 

Teicyha rowcHa 

flperxogHa roAsHa 

Kpajue craie flo.iemo cTaie 
Oi.01.20_. 20..... 

1 2 3 4 5 6 7 

13 4. Po6a 0048 8026 8425 7533 

14 5. CranHa cpecea HaMebeHa nponajii 0049 

15 6. flnaheuu aBaHcu Ia 3anuxe a ycnyre 0050 28 338 

20 
11. flOTPA34(I1BAIbA no ocoay flPO/IAJE 
(0052+0053+0054+0055+0056+ 
0057 + 0058) 

0051 10.6 334211 200412 269132 

200 a neo 209 
1. KynL&l y 3Cf4Jb41 - Hamqsa H 3BHO 
npaDia nuua 

0052 

201 a neo 209 2. Kyni9c y  HHocTpaHcTly- p4am4Ha H 
3a1&404a flpaeia nuua 

0053 

202 H neo 209 
3. Kyncia y 3ewbei - OCTafla nOee3aHa 
npaBsa ,naaa 

0054 

203aneo209 
4.Kynwiyasocrpacray-ocyana 
flOeelana flpaesa flHU.$ 

0055 

204 H neo 209 5. Kynwa y 3ew's 0056 10.6 334211 200412 269132 

205 H £1O 

209 
6. Kynwa y aaaocTpaHcrey 0057 

206 ii neo 209 
7. OCrana no pa)IcaaaIaa no OCHOBY 
nponaje 

0058 

21 flOTPA)(VBAbA 13 CflE1jIl681'1H1X 
flOCJ1OBA 

0059 
10.7 4724 8595 13060 

22 IV. apyr noTPM0iBAftA 0060 10.8 16348 9825 30906 

236 
V. ØMHAHCH2CKA CPECTBA KOJA CE 
BPELHY)Y no ØEP BPEI1HOCTI4 KPO3 
51411A1IC YCflEXA 

0061 

23 ocaia 236 a 237 
VI. KPATKOPO9HII ØIIHAHCWCKM 
f1flACMAI411 (0063 + 0064 + 0065 + 0066 
+ 0067) 

0062 109 34536 10132 1132 

23o neo 
1. KpancOpO'1*aH KpeflsTH  H rtnaoaauu - 
MTh4H3 H 3BHO4a npaasa flB1a 

H 239 
2. KpaTXO9O'IHU K9BJI$TH  H nnaoaaaa- 
ocyana n0ee33Ha npaaaca naua 

0064 

232 14 oeo 239 
3. KPaTKOPOIHH Kpe4Iam H 3aj140114 ' 

22536 10132 1132 

233aeo239 
4.KpaTxopo11HHapeMmia3ajMoeay 
aI4OcrpaHCTay 

0066 

234, 235, 238 a neo 
239 

5. Ocranu apaTlcopO'aua @aaaaucHjcxu 
nnao4aaau 12000 

24 VII. rOTOBHHCKI4 EKBI4BAflEHTh 
OTOB1IHA 

0068 
10.10 120495 143325 435629 

27 V1II,flOPDHALO11ATYBPE1HOC1 0069 10.11 3270 4349 2538 

28 OCHH 288 IX. AKTIIBHA BPEMEHCKA PMrPAH1I'EH,A 0070 10.12 2588 191 157 

. YKYnHA AKflIBA = flOCflOaHA 
HMOBIIHA (0001 + 0002 + 0042 + 
0043) 

0071 1430957 1254239 1339556 

88 .BAHbW1AHCHAAKTHBA 0072 11 21233 21233 1233 



rpyna pa4yHa, paqyH fl036lUWA A0fl HanoMei4a 6p0j 

113H0C 

TeyIa roiHa 

flpeTXcKa roua 

KpaJlte clalbe - 20_. flo'iemo crabe O1.01.20_. 

1 2 3 4 5 6 7 

I1ACKBA 

A. KAIWTAfl (0402 + 0411- 0412 + 
0413 + 0414 + 0415- 0416 + 0417 + 
0420- 0421) 0 (0071-0424. 
0441 - 0442) 

709802 669026 640259 

30 
I. OCHOSHLI KAflWTA11 (0403 + 0404 + 
0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 
0410) 

0402 10.13 256016 227016 197016 

300 1. Axi.*iij004 Kanicran 0403 

301 2. Y0ejll4 0pyuiTaea C OrpaHI44eHoH 
44rooOpHOuJ?y 

302 3. Yfl0311 0405 

303 4. 1paai xrniTai' 0406 255027 226027 196027 

304 5. pyusrae,*s KanuTan 0407 

305 6. 3aipsoei yneilll 0408 

306 7. EHucoua npeMllja 0409 

309 8. Ocrarnj oo.oanii eaniiran 0410 989 989 989 

31 II. YflHCAi*I A HEYflRAMHH KPJ1HTAJ1 0411 

047 237 III. OTKY11Jb€HE C0flCT06HE AKL)I1JE 0412 

32 IV. PEPBE 0413 10.14 156957 154712 114231 

0 

V. PEBAIIOPII3AI4IIOHE PE3EPBE nO 
OCHOBY PEBAI1OPI43AI1I't)E 
HEMATEPPUAIiHE IIMOB1*4E, 
HEKPETHI4HA. noc PO)E}bA H OI1PEME 

0414 
10.15 254413 254620 256528 

33 ocwi 330 

VI. HEPEPJWI3OBAI-I1I o&iiuii nO 
OCHOBY XAPTIIJA BPE)HOCT1I H 

PY1WX KoMr1oHEHm OCTAflOr 
C8E06YXBAThO PE3YITIATA (noTpaacHa 
ca,wa pa'lyua rpyne 33 ooe. 330) 

0415 

33 004M 330 

VII. HEPEAI1II3OBAHII r1614U1I flO 

OCHOBY XAPTII)A O 8PE/)HOCTH II 
jPYrHX xoMnoHEHm OCTAI1Or 
c8EO6YXBATHO( P€3YIITATA (jlyroBRa 
casula payua rpyne 33 ooi 330) 

0416 

34 VIII. HEPACflOPEI1EH1I /.IOBIITAK (0418 + 
0419) 

0417 
10.16 42416 32678 72484 

340 1. HepaaopeI)eHH Ao6H1ae pauwjx roisa 0418 244 2245 8478 

341 2. Hepaaiopel)e*i O64craK Texyhe roAHHe 0419 42172 30433 64006 

IX. Y'-IELIThE 5 I1PABA KOHTPOIIE 0420 

35 X, Y5I4TAI( (0422 + 0423) 0421 
0 0 0 

350 1. ry64iae pauijiix roaa 0422 

351 2. ry6craK reicyhe roMi4e 0423 

s. RY0PO4HA PE3EPBHCA1bA H 
OBABE3E (0425 + 0432) 

0424 
177528 152353 250098 



rpyna pa4a, pa'4yH flO34lL1J&IA AOfl Hano.ieua 6poj 

II3HoC 

Texyha roiea 

flperwnsa rowsa 

Kpajbe crae 20_. - floemo cTa4be 01.01.20_. 

1 2 3 4 5 6 7 

40 1. JyroPOHA PE3EPBICA*A (0426 + 
0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 

0425 10.17 78446 52285 55878 

400 
1. Pe3epeHcakba owxoee rm1 

p01w 
0426 

401 2. Pe3epalicalba 3a TpoweoBe o6HaBma,ba 
npHp04HHX 60caTCT3Ba 

9427 
9145 

403 
3. Pe3epeiicaita 3a IpoweoBe 
pectpylcTyplipalba 

0428 

404 
4. Pe3epe4caiaa 3a naxiaae ii 

64He<bIluH,e 3an0cneHex 
0429 

7 20833 23277 

405 5. Pe3epBiicaIba 3a tpowxoBe 
cnopoea 

0430 
42132 31452 32601 

402 H 409 6. OcTana nyropo'4Ha pe3epeucalba 0431 

41 
II. )YroPO14HE OBABE3E (0433 + 0434 + 
0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 
0440) 

0432 10.18 99082 100068 194220 

410 
1. O6aBe3e coje ce HOly eocoepToeam Y 
Kanitla/l 

0433 

411 
2. 06aBeae npeMa Man'IHMM u 3aBl4oa4M 
flp0BHIlM J1uwMa 

412 3. O6aBeae npea ocranou fl0ae3aHeM 
flpaBHKM OMUMMa 

413 
4. 06aoe3e nO eM14ToBaHuM xapmjaua 04 
opeocni y nepuosiy 81KCM 04 r04HHy 
4aHa 

0436 

414 5. Jyr0p01ul4 KPCW4Th H 3ajM06M y 3eimii 0437 10.18 99082 100068 194220 

415 
6. aYrOPOMHH KP414TH U 3ajM0014 ' 
HHOCI94HCIT1 

0438 

416 7. 06aBee nO OCHOBy wHaHcUjcKo4 
flU3HHVO 

419 8. Octane 4yr0p0*.e 06aBe3e 0440 

498 B. OWIO)$CEH IlOPECKE OBABE3E 0441 2267 

428049 (004$ 498) 
r. KPATKOPO'4HE OBABE3E (0443 + 
0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 
0462) 

0442 543627 432860 446932 

42 
1. KPATKOPO4HE ØI4HAHCWCKE OBABE3E 
(0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 
0449) 

0443 10.19 303869 233162 235614 

420 
1. Kpamopo'ii1i Kpe4Um on MamuHex 11 
3aBUCHliX npaaklix neua 

421 2. KpaTeopouHu OpeAUTH 04 OcTanUx 
n00e3auwx npaoHHx nh4Lla 

0445 

3.Kpamopouiiii KP4UTh U ajH0OH 'l 
196548 140000 140000 

423 4. KpaTxopouHH Kpe4KTH U 3ajH08W '' 
1lHoCTpaHCTBy 

0447 



rpyna pa4ysa, pai fl0314Lj1lJA AOfl Hano.4eHa 6p0j 

I13HOC 

Teicy?a rooiva 
flpeixoja roHna 

Kpaje craite 20_. - flo'iemo cra*te 01.O1.20_. 

1 2 3 4 5 6 7 

427 
5. O6aBe3e no 00408y cranul4x cpejlcraBa II 
cpexraa o6ycTaweHor nocnoaalba 
Hap4etbeHHx nponajH 

0448 

424, 425, 426 11 429 6. Ocrane Kpareopo'1He puHaHaaJcxe 
o6aBe3e 

0449 107321 93162 95614 

430 II. flPMMIbEH1I ABAHCII, JIEflO314TI1 
KAYUIIJE 

0450 10.20 947 176 418 

43 OCHM 430 
111. OSABE3E 43 nOCflOBAI4,A (0452 + 
0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 
0458) 

0451 10.21 91831 75925 117988 

431 1. o6aama'1H - ,4Th4HH H 3aBHOla flp8BH8 
nuu,a y 3M,bH 

0452 

432 2. o6aama'1H - Mam'*Pa H 35HO1 flpaBHa 
IIHLI8 '/ HllocTpaHcruy 

0453 

433 3. O6aw,a'e, - ocra.na nose3aHa npaea 
niiita y 3eMTh,a 

434 4. o6aBma4ii - ocrana flcee3aHa npaBHa 
J1HL8 y HHOCTpHCTBy 

435 5./o6aoa1Hy3e,.ubu 0456 10,21 91831 75925 117988 

436 6. o6aB,ba4H y uHocrpaHcrsy 0457 

439 7. Ocrane 06a8e3e P.3 nocnoea*a 0458 

44. 45 u 46 IV. OCTAIIE KPATKOPOLIHE OSABE3E 10.22 96547 77822 57963 

47 V. OSABE3E no OCHOBY flOPE3A HA 
/1O/IATY BPE/J.HOCT 

oo 10.23 7878 6197 466 

48 VI. O6AB3 3A OCTATIE flOP€36 • 
/1OflP1lHOCE H /IPYE /l/Z6I1HE 

0461 10.24 4622 3373 3569 

49 OCIIM 498 VII. flACI4BHA BPEMEHCKA 
pA3rpA)1I1'IEIbA 

0462 10.25 37933 36205 30914 

/3.. Y&I1TAK 613KM BIICIIKE 
KA11KTAflA (0412 + 0416 + 0421- 
0420-0417-0415-0414-0413- 
0411- 0402) 0 = (0441 + 0424 + 
0442- 0071) 0 

0463 

T,. YKYI1HA flACIlBA (0424 + 0442 + 
0441 + 0401- 0463) 0 

0464 1430957 1254239 1339556 

89 E. BAHBKIIAHCHA rIACuIBA 0465 II 2123...._ 
L 

21233 1233 

q'''-'-' 

M.fl. 

-.-
3ae0uceH 3CTflHHK 

_________ 

Y  _h'L/LM

,

7' 

AaHaJ0 ' 20 rooHne 

06pa3aU flpOoI4caH flpa8HflHHKOMO C19*HHH H OH4H O6pa3atla 4P.lHaHcljao4x K38eturaJa 3a np4lBpe41Ha 0P'IUTB3, ;.\ IijSHMXe (98 eHu rnao*uc PC, 6p. 95/2014 H 144/2014) 

\f, 



flonyl-baBa flPBHO J1ML4 - nPeLY3eTH11K 
Mam'iiai 6p0j 07319649 Wapa nenaTHocr, 3811 flV6 100334296 

Ha3l8 Javno komunalno preduzee Medlana - Nil 

CelauJTe Kuw, MpaMopcxa 10 

51'IJlAHC YCflEXA 
3a nepi.io o 01.01.2020. o 3 1.12.2020. roie 

- y xwniaaMa aiapa - 

rpyna paqyHa, paiyn flO3I1WUA AOfl HanoMeiia 6p0j 

1louoc 

Teuy?a roauua flpeTxogua ro4uHa 

1 2 3 4 5 6 

flP14XOL11 13 PEJOBHO flOCI1OBAIbA 

604065,00iH62u63 
A. flOCJ1OBHH flPl1XO1l 

(1002 + 1009 + 1016 + 1017) 
1001 

14671l4 1403096 

60 
1. flPIlXO1I4 Oj) flPO)A)E PO5E 

(1003+1004+1005+1006+1007+1008) 
9 1 33844 25407 

1. flpuxo4u 04 flp04aJe po6e sanwuu ii 
npaBHaH I1HLIHM Ha 4oMaTleM Tp*%lUny 

1003 

601 2. flpaxoii 04 npooaje p06e NaTw4uaM H 3aBHcHHM 
flpaaHHu flUHH Ha HH0CTPH0M TP*HW1I 

1004 

602 
3. flpuxoi 04 flp0oaje )0& 0C11HH ncee3aHHM 
flpaaHHH flHWjM Ha no,iahes TpaCHUny 

1005 

603 
4. flpHX04H 04 flpo4aje po6e 0CTa,IuM fl0Be3aHHH 
np3BHI4N flHUHM Ha HuOcrpaHoH TpwHwTy 

1006 

604 5. flpHxo4H 04 flp04aJe po6e Ha 4o4aIes4 TpaolwTy 1007 9.1 33844 25407 

605 6. flpaxo4u 04 npoaaje po6e Ha uHocTpauoM 
Tpa(HW1Y 

61 
11. r1P11XO11 OJ flPOJl8JE flPO1i3BOA 11 YC1IYrA 
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 

1009 
9.2 1431774 1374759 

610 
1. flpwxou 04 npoaje npoulaooa U ycnyra 
Mam'4HUM U 3aaHo4HM npaallKM nHqI4Ma Ha 4oMa?leM 
Tp*H WV? 

1010 

611 
2. flpuxoi 04 npo4a)e flp04t3804a H ycnyra 
HaTW*,iM U 3BUOUl flpaasuM flUUHMa Ha 
HH0cTpals0I4 T1aCUWTy 

1011 

612 3. flpaxow 04 npoaaje  npoH3Bo4a K ycnyra 
noBe3auHH npaauaM J1HLII4Ma Ha 4oMaheM paciwy 

1012 

613 
4. flpaxoaU 04 np04aje npoiao4a H ycnyra ocTajnlM 
noee3aauii flpam4UM nHU)iMa Ha His0CrpaH0.4 
IpaWuny 

1013 

614 5. flpiixoU 04 flponaje flOIi3BO4 U ycnyra sa 
AoMa?teH Tp*HWTy 

1014 
9.2 1431774 1374759 

615 6. flpuxooU 04 npo4aje roloaax np04(laoOa H ycnyra 
Ha HH0CTp4H0M Tp*1lWDf 

1015 

Ill. flPMXOj)I1 O flPEMWA, CY6BEHI1II2A, 
IOTAI4I43A, I)0FIAU13A ii cr1. 

1016 
9.3 1796 2930 

65 IV. L1PYfl1 flOC4OBH1I flPI1XOjll 1017 



rpyna paqyHa, pa'iyu flO3Il14It1A AOfl HanoMeHa 6p0J 

HIHOC 

TewyIa ronuHa flpeTXoAHa ronHHa 

1 2 3 4 5 6 

PAcXOH M3 PE0BHor flOCJ1OBAbA 

50 no 55,62 a 63 

B. flOCIIOBHI1 PACXOH 

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

1Q18 

1585173 1439469 

50 I. I4A5A8HA BP8HOCT flPOATE PO6E 1019 9.4 27971 15557 

62 II. flPf4XO/111 O/ AXTI4BIIPAbA Y'4VHAKA Ii PO&E 1020 3955 5j3 

630 
111. flOBEM}bE BPEH0CrV 3AIIIIXA 
I1EI0BPWEHVX V roToBlix flPO113B0 V 
HEI08PWEHI4X YCflYA 

1021 96 435 510 

631 
IV. CMAJ'bEl±,E BPEH0CTI4 3AI1VXA 
HEJOBPWEHVX V 0TOBVX flP0V380/A V 
HE106PWEHVX YCr1YrA 

1022 9.6 562 151 

51 00*4 513 V. TPOWKOBV MATEPV3AflA 1023 84903 79251 

513 VI. TP041JK0811 roPIIBA II EHEPfl4)E 1024 9.8 79641 85521 

52 
VII. TPOWKOBV 
0CTAflI1I1W*11i PACXOIIII 

1025 
9.9 1124976 993500 

53 VIII. TPOWKOBV flPOV3B0HVX YCJ1YA 1026 9.10 81822 79217 

540 IX. TPOWKOBI4 AMOPTV3AUWE 1027 9.11 102709 123228 

541 no 549 X. TPOWKOBII )YroPo'1HVx P3PB1iCAJ'bA 1028 9.12 26161 

55 XI. HEMATEPV)A)1H11 TPOWKOBII 1029 9.13 60818 68736 

B. flOCJ1OBHK OBWTAX (1001- 1018) 0 1030 

r. fl0CI1OBHII Y&MTAK (1018- 1001) 0 1031 117759 36373 

66 
• ØMHAHCUCK1I flPMXOIl (1033 + 1038 + 

1039) 
1032 

9,14 2 69 24215 

66, OOIM 662, 663 a 664 
I. VHAHCIOCXV If P11X0)V 0) I'IOBE3AHVX J1VU,A 
V OCTAI1II CI)VHAHCII)CKV flP1IXOJ1V (1034 + 1035 
+ 1036 + 1037) 

1033 0 0 

660 
1. øliaancl4jcica npwxoni on MHTW4HHX H 38HcHHX 
npaaaiax nuLfa 

1034 

661 
2. øsaa*cwjcxa npaxonu on ocanijx noee3aaax 
npauuax naua 

1035 

665 
flpwxona on ywew?la y 4o640ny 

flpasHaX J1HU H 3ajew4w4klix nonyxeaia 
1036 

669 4. OcTanH 4ai14aHO4JOG4 npaxons 1037 

662 II. flPVX0J1I4 0I KAMATA (0ff TPET14X I1VLtA) 1038 26546 22696 

663 H 664 
III. fl03I4ThBo1E KYPCHE PA3I1VKE 4 flO3VThBH1l 
E(I)EKJ1I BAI1YThE KI1AY3YIIE (flPEMATPEPAIM 
J1 V LI V MA) 

1039 145 1519 

56 
'F.. 9PIHAHCWCKII PACX0jII (1041 + 1046 + 
1047) 

1040 
9.15 5 63 7396 

56,00*4562,563 H 564 

I, ØVHAIIC'dUCKV PACXOLIII H3 OJ1HOCA CA 
fl08E3AHVM r1PABHf1M J1I4LjIIMA V OCTA$114 
ØQ(V PAQ0V (1042 + 1043 + 1044 + 
1045) 

104 

1. øMHaHCHjCIo4 HO(O11H  143 onuoca ca MaTH'IHI4M 
3aBHo4uu npaanl4N I1HUHMa 

1042 



rpyna p'iyNa, pay*i flO3l1U$JA AOfl Hanoueis 6p0J 
113110C 

TeKyIa rowlHa flperxoAlia rouHa 

1 2 3 4 5 6 

561 
2. 41111ai4c14Jck11 8O438i1 143 OOHOC3 ca OCT11I1IIM 

nOBe3aHilt.4 npaBitllit jluuiiita 
1043 

3. Paoc68i, o ewtta y ry6mxy npil4lpy*eitiix 
npaBititx sniva H 3aje4Hw4Kitx nooyxBala 

566 it 569 4. Ocranit 4ituauotJ0ui paocooit 1045 

562 II. PAoc0I1 KAMATA (I1PIMA TPEF.IIM I1IILIIIMA) 1046 5242 7129 

563 it 564 
III. HEIATIIBHE KYPCHE PA3J1IIKE II HEIAThBHII 
EOEKT%1 BAnYrHE KJIAY3YJ1E (flPEMA TPEF,I1M 
JliILj14MA) 

1047 121 267 

E. £O5I1TAK 143 ØIIHAHOIPAIbA (1032-
1040) 

1048 
21328 16819 

)I(. rY511TAK 143 MI4AHCIIPA1bA (1040 
- 

1032) 
1049 

683 it685 
3. flP1IXOWi O YCKflAT,MBA1bA BPEHOCT1I 
OCTAJIE I1MOBIIHE KO3A CE 11CKA3Y3E no 
• EP BPERHOCflI KPO3 BWIAHC YCriEXA 

1050 9.16 167360 140944 

583 ii 585 
II. PACXORII °a YCKJ1A1PIBA1bA BPEIHOCTh 
OCTAnE IIMOBIIHE KOJA CE IICKA3Y.JE no 
ØEP 8PEHOCTM KPO3 BKJ1AHC YCflEXA 

1051 9.17 10843 53042 

67ii58, 004M 683it 685 3. oCTAJ1H nPKXOH 1052 918 6638 8383 

57it58, ocitit 583 ii585 K. OCTAI1K PACX0H 1053 9.19 30132 40022 

11. O5KTAK 113 PEOBHor flOCI1OBAH,A flPE 
Ofl0PE3MBA1bA (1030. 1031 + 1048- 1049 + 
1050- 1051 + 1052- 1053) 

1054 
36592 36709 

lb. rYbIlTAK 113 PEOBHO flOCJ10BAI4A flPE 
OnOPE3MBAIbA (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 
1051- 1050 + 1053- 1052) 

1055 

69-59 

M. HETO IZO5KTAK flOCI1OBA8bA KO3E CE 
OBYCTABIbA, E0E1CT11 flPOMEHE 
PA9YHO8O1CT8EHE flOJ1I4ThKE II IIICflPABKA 
rPEWAICA 113 PAHIIJIIX flEPIIOII.A 

1056 
730 

59-69 

H. HETO rYsIrrAic noCI1OBAH,A KO3E CE 
O&YCTABJbA, PACXOI1 flPOMEHE 
PA9YHOBOACTBEHE flOJIIITHKE H KCflPABKA 
PEWAKA 113 PAHII.JIIX flEP14O/A 

1057 
9.20 631 

lb. O5HTAK rIPE OflOPE3I1BAlbA (1054 - 
1055 + 1056 - 1057) 

1058 
9.21 35961 37439 

0. rYSlITAK rIPE OflOPE3I1BAI4A (1055 - 1054 
+ 1057 - 1056) 

1059 

fl. flOPE3 HA I1O5KTAIC 

721 1. flOPECKI4 PAO(OL flEP110A 1060 9.21 3410 11509 

oeo 722 11. OW10)KEHII nOPECKlI PAO(O1I1 flEP1IOLIft, 1061 

oeo 722 III. OV1O)KEH14 (1OPECKII flP1lXOJ311 flEPI1OL1/t 1062 9.21 9621 4503 

723 P. HCflJ1AMHA J1WIHA flPHP4AIbA 
flOCJ10p,ABLI,A 

1063 



rpyna payia, pyii flO3IU4IOA AOfl Hano.leNa 6poJ 
I13HOC 

Teiy?la rowa flpeTxo,llsa roAHu. 

2 3 4 5 6 

C. HETO IO5HTAK 

(1058-1059- 1.060 - 1061 + 1062- 1063) 
1064 9 21 42172 30433 

T. HETO rY5I1TAK 

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

I. HETO /O691TAK KO)I1 (1P%IflAJ1.A MA}bvhcxwl 
ynArA411MA 

1068 

II. HETO I1064ITAK KWH flP1lflA BETMHO(OM 
8nAO11IXY 

1067 

ill. HETO rY6I1TAK KOJII flPW1A MAb4IHO(11M 
YIWA'II4MA 

1068 

IV. HElD IYSIITAI( KOJIl flP1lflA BETiI4HCK0M 
81IACHI4KY 

1069 

V. 3APAA no AXLI1J11 

I. OcHo8Ha apaoa no axuiiju 1070 

2. YMaea (pa3sobe.4a) apa no aKwiji 1071 

y___________ 

M.fl. 

H4K 

naua p52J2o(roouue 

O6Pa3au flPOflHCaH flpaBKJHIixoM 0 C1P)KHH4  M 4JOPMH o6pa3aLa HciJcx$.x mja flPBPW U n 6p. 95/2014 ii 144/2014) 



florlyi-laBa f1PBHO nvLe - nPeLY3eTHI/1K 
MaTaaia 6p0) 07319649 )1e,,ocra 3811 fl146 100334296 

Ha3aB Javno komunalno preduze& Medana -1116 

Ceo4wTe Haw MpaHopcka 10 

L'I3BEWTAJ 0 OCTAJ1OM PE3YJ1TATY 
3a nep.io o 01.01.2020. o 31.12.2020. rojuie 

- y xI1fbaaMa wiapa - 

rpyna pa'iyua pay flO311LJI1)A AOfl HanoHeHa broj 

II3HOC 

TeKyT1a rouHa flpencOHa roua 

2 3 4 5 6 

A. HETO PE3YJ1TAT 113 flOCIIOBAH,A 

I. HETO j)OSIITAK (AOfl 1064) 2001 42172 30433 

II. HETO 1Y6k1TAK (A0fl 1065) 2002 

5. OCTAJIII CBEOBYXBATHII AOSKTAK I4J1I1 
rs KTA K 

a) CTaBKC aojc ue?lo 6am peKnacaaaoBane y 

6anaacy ycnoxa y 6yAyhaH  ncpuopua 

330 

1. flpoaeuc peaan0pa3w1a3e acHaTeplijanHe 

aMoaane, aexperiHuua, nocrpo)eiba a OnpOHO 

a) noaehaie peaallopxx3auuonua periepu 2003 37 33_ 

6) cuait,ee peaanopu3al3uoxux pe3epea 2004 244 2245 

331 

2. AKTyaPCKa o6uipi anu ry6au no ocxoay rinauoBa 

0OI4C8)H1X npuHal-ba 

a) oo6uuu 2005 

6) ry6uuu 2006 

332 

3. jo6uu xcii ry6uqu no ocxoay yliarait.a y 

ajiacxlc4xe aacrpyMeuIe xanuTana 

a) o6ui 2007 

6) ry6iuu 2008 

333 

4. o6uou mu ry6uiuu no ocuoBy yoena y ocranou 

cBeo6yxaamoa o6uiiicy xcii ry6uirxy npuinpyrxeuax 

opyuiriaaa 

a) 006au&, 2009 

6) ry6uiuui 2010 

6) Cnaaxe Koje naxnaRulo ory 6ana 

peuuiacu4uuux0Baae y Suinaucy ycnexa y 

6yyhaui nopuooaMa 

334 

1. f4o6uiui  mcii ry6mipi rio ocuioay npepa'yxa 

4uxauucajcxuix uu3aewlaja auuocrpauuor nocnoaaba 

a)no6uuui 2011 

6) ry6aLai 2012 



rpyna pa'lyHa, paqy fl031IL1IUA AOfl HanoMeHa broj 

Il3NOC 

Te.cy?a rORbIHa flpeTxoAsa OAMKI 

2 3 4 5 6 

2. ao6ilu iilui ry6HUH 00 uHcrpyMeu4aTa 3aujmTe 
HCTO yflara*2 y HN0CTpaU0 no nO8abe 

a)oo6wwi 2013 

6) ry6iiqi 2014 

336 

3. o6iva tnu ry6iiuw no oosoey nNclpyl.leHam 
3aumfTe ps13uKa (xeura) Hoe4aHor Toxa 

a)o6iwi 2015 

6) rus 2016 

4. 1)o6woi t4fl14 rMUI no 0O40By xapmja 00 

epeoHocni p notoaoiax 3a npoaJy 

a) 0o6HUu 2017 

6) ry6iiuii 2018 

1. OCTAJ1I1 OPYTO CBEOBYXBAThII O6I1TAX (2003 
+ 2005 + 2007 + 2000 + 2011 + 2013 + 2015 + 
2017)- (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 
2014 + 2016 + 2018) 1 0 

2019 

11. OCTAI1M &pyro C8000YXBATHII ryEl4TAx (2004 
+ 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 
2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 
2013 + 2015 + 2017) 1 0 

2020 207 1908 

111. flOPE3 HA OCTATWI CB005YXBATHII f)O6I'ITAX 
t4JW1 ry6wTA1( flEPI4O4A 

2021 

IV. IlETO OCTAJ1II CBEO5BAThM /)O&IITAK (2019 
- 2020 - 2021) 1 0 

2022 

V. HEro OCTAI1I4 BEO6)(BAThW 1Y1ITAK (2020 - 
2019 + 2021) 1 0 

2023 207 1908 

B. YKYrIAH HETO CBEOBYXBAThM PE3YITTAT 
flEPI4OAA 

I. Y)O'flAH HErO CBEOBYXBAThH )O614TAJ( (2001. 
2002 + 2022 - 2023) 1 0 

2024 41965 28525 

II. YKYflAlI HETO CBEOSYXBAThII rysklTftj( (2002- 
2001 + 2023 - 2022) 1 0 

2025 

r. YKYflAH HETO CBEO5YXBAThH O5I1TAK 
HJU4 rYbHTAK (2027 + 2028) = AOfl 2024 10 

AOfl 2025 > 0 

2026 0 0 

1. flpHnHcaH eelolHcKHM wlaoolwlMa KanH'ratla 2027 

2. flpHnvcaH BnacHl4tlllua 1(0)11 HeMajy xoffTpol%y 2028 

Y 41 W ? 

Mit 

3aKo.lcxl 3CTyflHHK 

oaa  -2 '20 2(ro0HHe 

06Pa3au flponKcau flpaeIflHHKOM o caopaoiHH H 4,opeii 069a3aua 4,MHaHOI)CXHX I43BeuJraja 3a flPHBH opyurraa, 380pyre U npe 95/2014 11 144/2014) 



flonyl-baBa ripao J1I'1Le - HPeL1Y3eTHL1K 
Mam9HH 6p0j 07319649 Wpa nenamocn 3811 fl116 100334296 

Ha3MB )avno komunalno preduzee Mediana - Ni8 

CeniujTe H14w, MpaMopcKa 10 

L'I3BEWTAJ 0 TOKOBI'IMA roToBL1HE 
3a nepiio o 01.01.2020. jo 31.12.2020. iOMH 

- y xvriaaa LJMH - 

flo.miJ. AOfl 

113H0C 

TeKyba roHHa flperxo0Ha OA14H8 

1 2 3 4 

A. TOKOBII OTOB11HE 13 rIOCI1oBHI1X AKT1IBHOCTM 

3001 1591787 1702259 
1. flp4vn4814 roToellile 143 flOCs10WIp4X axTl4eHocrll (1 no 3) 

1. flponaja 14 flpllMlbeHli 88844CM 3002 1538209 1600802 

2. flp44Mn.ese 88148Te 143 nOcnoeHl4X 34Cfl48HOCfla 3003 26546 22696 

3. 0cranu flp+4/114814 443 penO8H0r nocnoaaba 3001 27032 78761 

II. 00/144844 roroawie 143 flOCFIO8HI4X aemeuocm (1 00 5) 3005 1541382 1466923 

1. Hcnnaie 4o6aasba'1iMa U nam 88HCM 3006 386120 403487 

2. 38p8s1e, uanane 3apa 14 0cr8n14 1111H1414 paoconu 3007 1124976 993500 

3. flnatleHe xaMale 3008 5242 7129 

4. flope3 Ha o6wrae 3009 14841 15339 

5.00/144814 no ocoey ocTanlIx jaalelx npsuop.a 3010 10203 47468 

III. Hero flpllnlla roroBuHe 143 flOcflOBHIax 8KTHBHOCTII (I-Il) 3011 50405 235336 

IV. Hero o/vnie rooane 143 nOC/IO8HHX aeniasocru (11-1) 3012 

B. TOKOSH roroBliHE 113 AKThBHOCTH HHBECT11PAPbA 

3013 26581 882 
I. flpuniai roioee ii3 aeivasocrM IiH8ecmpaia (1 no 5) 

1. flponeja 881411)8 u yne'ia (ueio npunllali) 3014 

2. flponaja u4aTepl4janHe I4N08KHe, uexpersliva, floCrpojel4,a, 0flpea4e II 
3015 6440n0uno4x cpencraaa 

3. ocTanii 4fl1HaHc4iJCK11 nhlacuauii (Hero npunwei) 3016 26581 882 

4. flpllsrbeue eauaTe 143 aemeuocni uuaecTllpalba 3017 

5.  3018 

11.00/114814 roToglele 143 axniasocrli 1IHBCCThpa4ba (1003) 3019 169559 433172 

1. KynoeiiHa aKL414ja  14 Y/Ii18 (Hero 00/luau) 3020 

2. Kynoeuua 44eMaTepujanI4e 141408345e, Hexpemlina, nocrpO)e*a, onpese 14 
6u0,am.wo..xcpe4cro88 

3021 
165559 433172 

3. Ocianu 4lliHaHoijclol rulacuauli (Hero 0Ufl4811) 3022 

III. Hero flp44/1148 roToeline 443 0KT448140C14I llllaecfl4pal.ba (I-lI) 3023 

IV. Hero 0/1/1148 OT0844H 143 814T118440C111 uu88c1upau,a (Il-I) 3024 
142978 432290 



flo311w1Ja AOfl 

i13KOC 

TeKy9la roguua flperxoAua rouua 

1 2 3 4 

B. TOKOBH roToBHHE 613 AICT6IBHOCnI ØHHAHCIIPAI4A 

3025 69719 0 
1. flirniw roTonlille II) aKTHaHocrI4 4,llHaHcupalba (1 o 5) 

1. Y8etale ooloeMor KannaJ1a 3026 

2. yropo' Kpei,ru (eTo npwilleu) 3027 13171 

3. KpaTxopoe*i epegum (14eTo npwulsll) 3028 56548 

4. Ocia.ie jlyropo'lHe 06116e3e 3029 

5. Octane xpa1xopose 06a8e3e 3030 

If. osvnioii roroewlie 113 11KTIIBHOCTII cV14uaHcupalba  (1 jo 6) 3031 0 96602 

1. OTxyn concleeHMx aicwija Ii ynena 3032 

2. yropo4H14 KpeI4Tl1 (00n111111) 3033 96602 

3. Kpaicopo'**i Kp1ml (ownsi) 3034 

4. Ocrene 06a61130 (00)111811) 3035 

5. l8luauci4jcJoI Inul4ur 3036 

6. I4cnnaheHe 01481108140e 3037 

III. Hero fl4v8lB roTos*ie 143 8117118140CT14 414lplaucllpa*a (I-Il) 3038 69719 

IV. Hero 000148 rOTOslll4e 443 8111448440cm 444lHaucllpalba (Il-I) 3039 96602 

r. CBEA flPI411HB 0T0BHHE (3001 + 3013 + 3025) 3040 1688087 1703141 

14. CBEAOWIIIB 0T0BIIHE (3005 + 3019 + 3031) 3041 1710041 1996697 

. HETO flPW1HB r0T0B61HE (3040- 3041) 3042 

E. HETO OWUIB roroBliHE (3041 - 3040) 3043 22854 293556 

w. rOTOBlIHA HA flO'IETICY 0BPA9YHCk0t flEPM0DA 3044 143325 435629 

3. I103HThBHE KYPCHE PA3JIHKE no OCHOBY flPEPAMYHA 
roToB6lHE 

3045 
145 1519 

H. HEAT618HE KYPCHE PA3JUIKE no OCHOBY nPEPA11YHA 
roTo8&IHE 

3046 
121 26 7 

3. rOTOBHHA HA KPA)Y O&PA4YHCKO flEPHOjI.A 

(3042-3043 + 3044 + 3045-3046) 
3047 

120495 143325 

11u 4 ..':i4;/ 

Mn, 

3a - 114411 

/   
..2.9 c.)3.  20  24 rooliHe 

06p44311u npoicau flpaBMnllwco.4 0 0800)11411111 14 op.*i o6p11311u8 4sauc4ljcxllx K3eeuJTaJa 3a npiapa pybITea, 388py1e  14 fl 6p. 95/2014 11 144/2014) 



flonyl-baBa 1IPBHO J1M14 - 
Mam'iva 6poJ 07319649 Wiapa enamocn4 3811 fl16 100334296 

Ha3u4a 3avno komunalno preduzee Medlana - NiG 

Ce4aune Huw, MpaMopcKa 10 

I'I3BEWTAJ 0 flPOMEHAMA HA KAflL'ITAJlY 
3a nepiio o 01.01.2020. o 31.12.2020. roaI4He 

y xmajaa Luiapa - 

6poj 
OflHC 

KOMflOHOHTS ,canu'rana 

A0fl 

30 

A0fl 

31 

AOfl 

32 

0cnouu Kanuran YnucaHu a Heynnahenu Kanuran Peaepee 

1 2 3 4 5 

1 

floqeTwo craie flPTX0AHC OAMHC Ha AI4 
01.01. 

a) oyroeu canoo pa'lyHa 4001 4019 4037 

6)noTpa*Hiscasopayua 4002 197016 4020 4038 114231 

2 

IIaipa.wa MaTepujanuo 3NaaJHHx rpewaua H 
npoueHa pa'lyHoeonCTueHuX noJ1wThKa 

a) ucnpaeee Ha yrOBHoj apaHu palyHa 4003 4021 4039 

6) Nalpaaae ua florpa)1040j CT9HU pa'4yHa 4004 4022 4040 

Kopuro.auo flO'1CThO CTaIb npeTxoAHe FOAHHC 
wa pau 01.01._ 

a)iopiiroaaiiu yroeHH canno pa'lyHa (la + 2a -26) 4005 4023 4041 

6)kopuroeaHu nolpa)KHu canao pa'.lylla (16- 2a + 
4006 

197016 
4024 4042 

114231 

4 

flpoHeHe y nperxoiHoJ - 

a) npo.4er Ha 4yroeHoj CTpaHH pa4yl4a 4007 4025 4043 30000 

6) flPOMCT ua floTpa*HOJ cTpaHH pa'4yHa 4008 30000 4026 70481 

Cralbe isa ispajy npeixowse rowsue 31.12._ 

'0
0
04Ha 

4009 4027 4045 

6) noTpa)KHss CarIAO pa1yHa 
(36-4a+16)80 

4010 
227016 

4028 4046 
154712 

6 

I1cnpa.ua MaTepujansso usa.iajssisx rpewaica H 
npoueua pa'syHO.OcTBeHuX flOflKrwka 

a) acnpaaue isa yroaisoJ cTpaHis pa'.iysla 4011 4029 4047 

6) iscnpaue isa norpawuoj cTPHl4 paysIa 4012 4030 4048 

Kopuro.aue noqemo crai. rescy?se rowsua Ha 
AH 01.01. 

a)isapsiroeaissi nyroessia cacsao pa'syisa (5a + Ga -66) 
4013 4031 4049 

6)xopssroeausa noipaao*i canno pa'iyua (56- Ga + 4014 227016 4032 4050 



PeRu 

6p0J 
Oflh1C 

KoMnoueHre anrana 

AOfl 

30 

AOfl 

31 

AOfl 

32 

QcHouu eariuraii Ynucauu a ueyrmabeuu icannran Pe3epBe 

1 2 3 4 5 

8 

flpoMeue y TeKyT1oj rORI4HH 

a) npouer Ha oyroaaoj cTpauli paHyaa 4015 4033 4051 
29000 

5) npaMel aa norpaaKHoj cTpaaa paayaa 4016 
29000 4052 31245 

9 

Cyau,e ua )cpajy Teky1e ronuue 

31.12. 

a)Ryroocanqopaayaa 
(7a * 8a - 86) a 0 

4017 4035 4053 

6) noapa)HHII Canso paayaa 

(76-8a-s-85)a0 
4018 

256016 
4036 4054 

156957 



&poj 
Oflh1C 

KoMnoHeHTe KanHTana 

AOfl 

35 

AOfl 

047u237 

AOfl 

34 

ry6HTaK OTKynncHe concracHe aKulljc HepacnopeJeHH Ao6nTaK 

2 6 7 8 

floemo crae npeTxoone rowiie la aH 
01.01. 

a) 
1yroBHH cano pa4yaa 4055 4073 4091 

6) noTpana caiioo paayaa 4056 4074 4092 7)44 

llcnpaBaa HaTcpHjanHo 3HaHajHux rpewaa H 
npoea pa'lyHouoocraenux nO,1HTHHa 

2 
a) acnpaaKe aa ,3yroruoj cTpaHa pa4yaa 4057 4075 4093 

5) acnpaaKe aa noipawHoj c'rpaHa paya 4058 4076 4094 

KopuroaaHo n04eTHO CTabe npeixone rorniHe 
ua £lH 01.01. 

a)oparosaaa nyroBlla canoo paayHa (la + 2a - 26) 
4059 4077 4095 

6)KoparoeaHa norpaaoia canoo paayua (16- 2a + 26) 
4060 '1078 4096 

flpoMene y npeTxoAuoj rogHHu 

4 a) npoMeT Ha jlytOeaO) crpaaa paHyaa 4061 4079 4097 135491 

6) npoMHT Ha noTpawao) cipaHil paHyHa 4062 4080 4098 96655 

Cra*e ua icpajy nperxooHe roonne 31.12._ 

5 
a) oyroeHa canalo paHyHa 
(3a+4a-46)~0 

4063 4081 4099 

6) nOTpaacHll canlO pa'iyaa 
(36-4a+46)~0 

4064 4082 4100 3205 

llcnpaBea MarepujaJino 3na'lajHux rpewaa H 
npoMena pa4yu0n00crBeHHx noinrnna 

6 
a) iicnparnc aa jyronaoj crpaaa paHyaa 4065 4083 4101 

6) acnpaae a copaooj crpaH1 paayaa 4066 4084 4102 

Kopnroaano no'ierno CTaIbe reicyhe roonHe na 
oaH 01.01. 

a)<opi'roBaea 09r08Ha carob paHyHa (5a + 6a - 66) 
4067 4085 4103 

6)aoparoaaaa norpa)eaIl canao paayaa (55-66 + 65) 
4068 4086 4104 325/3 



Pew4I1 

6poj 
Oflh1C 

Ko,lnoHeHre HanHrana 

AOfl 

35 

AOfl 

047H237 

AOfl 

34 

ry6HTaK Orl(ynrbeue concrBeue aKuHje HepacnopebeHH Ao6HTaK 

1 2 6 7 8 

8 

flpoMeHe y TeKy?oj OJ1KHH 

a)npoMeTHayroBHo)cTpaHIipa4yHa 4069 4087 4105 63111 

6) flOMC Ha noTpaa<HoJ crpaai1 paya 4070 4088 4106 72849 

9 

CraFbe Ha pajy TeKyhe ronMHe 

31,12. 

a)0yroeuacan0opaHylta 
(7a + 8a - 86) ~ 0 

4071 4107 

6) noTpa)HH1 canoo pa4yHa 

(76-8a+86)80 
4072 4090 4108 

12416 



peAnu 

6p0J 
OflHC 

KounoHeHie ocranor pe3ynTala 

AOfl 

330 

AOfl 

331 

AOfl 

332 

PeswIopH3at4uoHe p.3.pee 
AKTyapacH Ao6uqu KflH o6HIH IUIH ry6utp no ocuo.y ynara*a y 

aHa sHcrpyP4eHTe Kanurana 

2 9 10 ii 

floiemo cra,ae np.rxoAHe rOAb4Ha Ha gau 
01.01._ 

a)oyroellHcanoopa'4y14a 4109 4127 4145 

6)noTpaaHsacaiuopa'qHa 4110 256528 4128 4146 

2 

I4cnpasKa ,4aTepsjarnso suaaJnux 
rpewaxa H npoueua pa'1YHOeOACTBeHHX 
nOnulHka 

a) HfldBK Ha RyroaI4oj crpaua pa4yHa 4111 4129 4147 

6) iacnpaeee Ha noTpa*uoj crpai4l pa4yHa 4112 4130 4148 

3 

kopuropauo noiemo cralbe nperxoAHe 
roANHe Ha H 01.01._ 

a)xopwoBaHa0yro8HHcaFwopa'yua(1a+2a- 
26) 0 

4113 4131 4149 

6) Koç,uroeaiIa noTpaacxu canao pa'ya (16- 2a 
+ 26) ~ 0 

4114 256528 4132 4150 

4 

flpoueue y nPeTXOAHOJ 0AHHH - 

a)npoueTuaoyroeNoJcrpaHlpa'.yHa 4115 2245 4133 4151 

6) I1POHT Ha flOTp(HOj cTpaHa pa4yHa 4116 4134 4152 

5 

Ci-albe ua scpaJy npeTxoHe rowqu. 
31.12._ 

a)ayroeHacaJopayHa 
(3a + 4a - 46) 1 0 

4117 4135 4153 

6)norpawHHcasopayHa 
(36-4a+46)10 

4118 254620 4136 4154 

6 

I4cnpasica uaTepHJwlHo 3u1.IaJHux 
rpewaxa H flOMOHU pa'4yHOOACyuaHHX 
noflumKa 

a)scnpaakeHaAyroasojcTpauwpa'1yHa 4119 4137 4155 

6) vcnpaeKe Ha nowaaHoj CTpaHll pa9yHa 4120 4138 4156 

7 

Kopurosauo noiemo CTaIe teuy?e 
rOAHH. Ha AaH 01.01. 

a)KopKroeaHIljyroBuucaIwopayHa(5a+6a.  
66) 1 0 

4121 4139 4157 

6) oçiroeau noTpaaolu caso paya (56- 
+ 66) 0 

4122 254620 4140 4158 



6poJ 

ornic 

KoMnoneaTe ocranor pe3ynTara 

AOfl 

330 

AOfl 

331 

AOfl 

332 

peuanopH3auHoue C3CBC 
AIcTyapcKu jo6iiii unil 

ry6Hu.4Il 

ao6ii4H iini ry6Hqi no OCHOB ynaralba V 
unacF4IlHKe I1HCTpyMCHTe anana 

2 9 10 11 

8 

flpoMeue y Tekyho) rowlHu 

a) npoMer Ha AYtOI3HOj cTpaH pa'yHa 4123 244 
4141 4159 

6) flPOMT aa I1oTpa)KHoJ crpaHa pa4yHa 4124 4142 4160 

Crae Ha Kpajy Tekyhe rOAMHe 

31.12. 

aayro6aaca,1nopa4yHa 
(7a + 8a - 86) 1 0 

4125 4143 4161 

6) noTpaaoHl canjo pa4yna 

(76-8a+86)?0 
4126 

254413 
4144 4162 



PeHn 

6p0j 

OflKC 

KoMnoHellre oc-ralior pe3ynrara 

AOfl 

333 

AOfl 

334 U 335 

AO1 

336 

o6Hwi H/ill ry6llL4H nO OCHOBy 

yisena y OCTB/iOM AO6HTICY H/Ill 

ry6lllxy npllapywellux opywlana 

ao6n H/ill ry6llH no OCHO 

uHocpaHor noc,ioaa*a 1 

npepa/ylla ,HHaudMjcBlax 

Ia3BeuJraJa 

/3o6uun H/ill ry6HUH no OCHOBY 

xeuura noB'lallor rolla 

2 12 13 14 

floqemo cTalbe npeTxoue rooue 

Ha oaH 01.01. 

a)nyroeoiicail/lopaqyoa 4163 4181 4199 

6)noTpaaHacanoopayI4a 41(14 4182 4200 

I1CflpaBlca Maoepllja/illo 3naqajnux 

rpewaoa U npoea 

pa'lyHoBoncToeullx flO1iHTHK 

a) iicnpaaoe qa oyrOanoj clpaoa payia 4165 4183 4201 

6) llcnpaaKe Ha noTpaadlloJ cOpaull 

pa4ylla 
4166 4184 4202 

3 

Kopllroaallo flO'IOTHO cralbe 

nperxoolle O0HH0 Ha ABU 01.01. 

a) Kop/Iro000li flyroSHli COJi0O pa4y110 

(10 + 2a .26) 8 0 
4167 4185 4203 

6) Kopiironaaa norpaaoio COflO paaylla 

(16- 2a + 26) 8 0 
4168 4186 4204 

4 

flpoKelle y nperxoouoj 
OANUH 

a) IlPOMOT N 001000) CTHl1 pa'lylla 4169 4187 4205 

6) flOMHT aa noipaa<Hoj cTpallhl payHa 4170 4188 4206 

Ciae ua Ilpajy npeaxO$lue ronnue 

31.12.............. 

a) oyroaoll c0000 pa4yHa 

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

6) 000paa(HII can/b paaylla 
(36 - 4a + 46) > 0 

4172 4190 4208 

6 

llcnpaBua Manepllja,ino lllaqajuux 

rpewaxa U npoucHa 

pa'lyuoaoAcTaeullx no/ilIflilca 

a) ocnpaaKe na oyr000j copaHa paHyHa 4173 4191 4209 

6) cicnpaoKe ca noTpaacHoJ cTpaHI1 

paayaa 
4174 4192 4210 

Kopciroeauo noqeiuo c-ra*e rewyhe 
10/bIIIIC Ha oau 01.01. 

a) oopccrooaicci /byrOoHll can/bO paHyna 

(Sa + 6a - 65) 8 0 
4175 4193 4211 

6) Kopcir080c*i noipaaoiii ca/cOo paycca 

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



Pc,1Hu 

6poj 

onhic 

KoMnoHeHie ocia,ior pe3yrnara 

AOfl 

333 

AOfl 

334 ii 335 

AOfl 

336 

o6HK no OCHOB 

yi1eJ1a 5' OCT!1OM 06Iii'Ky 
ry6wrey npeopyHeuux jlpywraea 

L*o6uqe ene ry6uijH no oaioay 

HHOCTpaHOC flOCi,O8b3 H 

npepaayHa c)KHaHcI4JcKnx 

H3oewraja 

ao6HI4H iinn ry6eu no OCHOBy 

xovuura uOu'aaHor Toka 

1 2 12 13 14 

8 

flpoMeHe 5'  ieicy1o) roguH 

a) noMer Ha oyroeHoj CTPHM paHyHa 4177 4195 4213 

6) npoMer aa norpawHoj c-rpaHa paHyaa 4178 4196 4214 

CTabe ua Kpajy reicyhe rowie 

3L12. 

a) oyrosaii canoo paHyaa 

(7a - 8a - 86) 0 
4179 4597 4215 

6) noTpaH&1 cajino paHyca 

(76- 8a + 86) 60 
4180 4198 4216 



Pe 

6 poj 

OflI4C 

KoMnonenre ocranor pe3y,1rara 

AOfl 
Ynynan nanl4ran [I(pen 16 non 3 

no non 15)- 1(pen la KOfl 300 Ron 
15)] ~ 0 

AOfl 

ry6iiran nanan Kannrana [1(pen 
la non 3 o non 15)- (pen 16 

non 3 no non 15)) 8 0 AOfl 
o6nian iinn ry6nn no ocnony XOB 

pacnonownunx 3a nponajy 

2 15 16 17 

floerno caie nperxonne ronune 
Ha nan 01.01. 

nyroonil canjlo  paoyHa 4217 

4235 640259 4244 

6) oorpa*Flo canoo paoyoa 4218 

2 

Hcnpasna MaTeplijanno 3na'ajnHx 
rpewana H fl0MCHO 
paynouoncTgennx nonnruxa 

a) licripaRKe Ha 0YOSH0J crpana paoyna 

4236 
6) acnpaoae no norpaa<Ho) crpano 
payna 

3 

Kopnroano noneno c-rae 
nperxonne ronne na nan 01.01. 

I 

a) noporoaaHn i1yroano canoo panyna 
(la + 2a -26)? 0 

4221 

4237 
640259 

4246 __________________________________ 

5) Kopirooaao norpaxno canao panyna 
(16- 2a + 26) 90 

4222 

flponene y nperxonnoJ 
ronnnii 

a) nponer Ha nyr0000j crpaoo panyna 4223 4238 

28764 4247 

6) npoaeT na 000030(Ho) crpana panyna 4224 

Cran,e na npajy nporxonne roHne 
31.12. 

a) J1y1OBI4i canoo panyna 
(3a + 4a - 46) 8 0 

4225 

4239 669026 4248 

6) 000panoa c0000  panyka 
(35 - 4a * 46) ~ 0 

4226 

1cnpaana naTepnjallno 3na4ajnHx 
rpewana H npoena 

pa4yuoaoncTaeuMx nonHTKna 

a) ncnpaone na 0yroBnoj apaaii panyna 4227 

4240 4249 
6) I4Cfl3BK na noTpawnoj crpaF1ll 
panyna 

4228 

}<opnrooano nooerno craFbe Tenyfle 
roonne na pan 01.01. 

a) nopiirooanii nyr0000 canno panyna 
(5a + 6a - 65) 8 0 

4229 

4241 669026 4250 

6) ooporooana norpa)Kna canno pa49Ha 
(55 - 6a + 66) 2 0 

4230 



Pe 
AHU 

6poj 
onhic 

KounoHeNre ocranor pe3ynraTa 

AOfl 
Y.cynau IcanHran (I(pe 16 xon 3 

noxonl5).1(pealaloll3aoKoli 
15)] 0 

AOfl 
ry6Hl1IC HIKIR KAflHTW13 (1(pe 
laicwi3goiconls)-I(pn16 

icon 3 no icon 15)] ~ 0 AOfl 

337 

O6UILH cvu ry6uwi rio ooioey XOB 
lCOflO*M.NX 31 nponajy 

2 15 16 17 

8 

flpoueice y TeIcyho rOnHHH 

a) npoueT Ha scyrooHoj  crpaw paya 4231 
4242 40776 4251 

6) npof4eT ua nOTpa3cHOJ cTpaca palyila 4232 

Cia,te Na icpajy ieicyhe ronue 
31.12. 

a) nyroecoi casuco pacyica 
(7a + Ba . 86) ? 0 

4233 

4243 709802 4252 
6) noTpa*iuii ca,o palyHa 
(76 - Ba + 86) ? 0 

4234 

Y/ILPL.YX 
M.fl. 

3aCTVfl7K 

/V7  oaHa  2. 03 20  24' ronicHe 

O6pa3aLt nponwcau flpaeicmciceou 0 C1IP)KHHH  H dlOpMH O6pa3aL4a IjlUHaHCMJCXHX ic3eewlaja a npaBpeHa opywisa, 318pyre ii npe4y3emu5e ( . S/2014 ii 144/2014) 
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Јавно комунално предузеће „Медиана” Ниш 

Напомене уз финансијске извештаје за 2020.годину 

 

2 

 

 

 

 

 

 

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  

- 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  
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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. 

 

    Седиште предузећа:        Мраморска бр.10 Ниш 

    ПИБ:                                       100334296    

    Матични број:          07319649 

    Просечан број запослених у 2020. год. :                      

 

                  
 

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. 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. 

 

Међународне стандарде финансијског извештавања који су преведени Решењем чине: 

• Концептуални оквир за финансијско извештавање, 

• основни текстови Међународних рачуноводствених стандарда (МРС), основни 

текстови МСФИ издати од Одбора за међународне рачуноводствене стандарде (Интернатионал 

Аццоунтинг Стандардс Боард - ИАСБ), као и 

• тумачења издата од Комитета за тумачење рачуноводствених стандарда у облику у којем су издати, 

односно усвојени и који не укључују основе за закључивање, илуструјуће примере, смернице, 

коментаре, супротна мишљења, разрађене примере и други допунски објашњавајући материјал који 

може да се усвоји у вези са стандардима, односно тумачењима, осим ако се изричито не наводи да је 

он саставни део стандарда, односно тумачења. 

 

Структура МРС/МСФИ 

Структура објављених и преведених МРС је следећа: 

МРС 1 Презентација финансијских извештаја 

МРС 2 Залихе 

МРС 7 Извештај о токовима готовине 

МРС 8 Рачуноводствене политике, промене рачуноводствених процена и грешке 

МРС 10 Догађаји после извештајног периода 

МРС 12 Порези на добитак 

МРС 16 Некретнине, постројења и опрема 
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МРС 19 Примања запослених 

МРС 20 Рачуноводствено обухватање државних давања и обелодањивање државне помоћи 

МРС 21 Ефекти промена девизних курсева 

МРС 23 Трошкови позајмљивања 

МРС 24 Обелодањивања повезаних страна 

МРС 26 Рачуноводство и извештавање планова пензијских примања 

МРС 27 Појединачни финансијски извештаји 

МРС 28 Инвестиције у придружене ентитете и заједничке подухвате 

МРС 29 Финансијско извештавање у хиперинфлаторним привредама 

МРС 32 Финансијски инструменти: презентација 

МРС 33 Зарада по акцији 

МРС 34 Периодично финансијско извештавање 

МРС 36 Умањење вредности имовине 

МРС 37 Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална имовина 

МРС 38 Нематеријална имовина 

МРС 39 Финансијски инструменти: признавање и одмеравање (примена на рачуноводство 

хеџинга) 

МРС 40 Инвестиционе некретнине 

МРС 41 Пољопривреда 

Структура објављених МСФИ је следећа: 

МСФИ 1 Прва примена Међународних стандарда финансијског извештавања 

МСФИ 2 Плаћања на основу акција 

МСФИ 3 Пословне комбинације 

МСФИ 4 Уговори о осигурању 

МСФИ 5 Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања 

МСФИ 6 Истраживање и процењивање минералних ресурса 

МСФИ 7 Финансијски инструменти: Обелодањивања 

МСФИ 8 Сегменти пословања 

МСФИ 9 Финансијски инструменти 

МСФИ 10 Консолидовани финансијски извештаји 

МСФИ 11 Заједнички аранжмани 

МСФИ 12 Обелодањивање учешћа у осталим ентитетима 

МСФИ 13 Одмеравање фер вредности 

МСФИ 14 Регулисана временска разграничења 

МСФИ 15 Приходи од уговора са купцима 

МСФИ 16 Лизинг 

 

Поред МРС/МСФ, Решењем су утврђени преводи ИФРИЦ тумачења и СИЦ тумачења, која дају 

објашњења МРС/МСФИ, од којих је као нови објављен ИФРИЦ 23 - Неизвесност у вези са 

третманом пореза на добитак, док су остала тумачења поновљени превод из претходног решења. 

 

Нови МСФИ који се први пут примењују 

 

Решењем је обухваћен превод нових МСФИ које привредна предузећа у Републици Србији 

примењују по први пут и то обавезно почев од финансијских извештаја који се састављају на дан 31. 

децембар 2021. године, као и сва побољшања и измене постојећих МРС/МСФИ. 

 

МСФИ 9 Финансијски инструменти 
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МСФИ 9 замењује Међународни рачуноводствени стандард - МРС 39 Финансијски 

инструменти: признавање и одмеравање ("Сл. гласник РС", бр. 35/2014 - даље: МРС 39). МРС 39 

остаје да важи у домену рачуноводства хеџинга. 

У поређењу са МРС 39, МСФИ 9 уводи нови модел за класификацију финансијских инструмената 

који је више заснован на принципима. 

У МСФИ 9 се сва финансијска средства класификују у две групе: 

- дужничка финансијска средства (дебт финанциал ассетс), односно средства која се вреднују по 

амортизованој вредности и 

- власничка средства (еqуитy финанциал ассетс) за чије се вредновање користи фер вредност. 

Ентитет треба да призна финансијско средство или финансијску обавезу у свом извештају о 

финансијској позицији само онда када оно постане једна од уговорних страна у инструменту. 

Иницијално вредновање свих финансијских средстава се врши по фер вредности. За 

финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз остали укупан резултат, фер 

вредност садржи трансакционе трошкове. 

Накнадно вредновање финансијских средстава врши се: 

1. по амортизованој вредности, 

2. по фер вредности 

- финансијска средства по фер вредности кроз биланс успеха и 

- финансијска средства по фер вредности кроз остали укупни резултат. 

По фер вредности кроз биланс успеха накнадно се вреднују и финансијска средства која су власнички 

инструменти: 

- која се држе ради трговања, 

- деривати и 

- улагања у некотиране власничке инструменте. 

Она финансијска средства која су власнички инструмент, а која менаџмент има намеру да држи у 

дужем периоду се накнадно вреднују као финансијска средства по фер вредности кроз остали укупан 

резултат. При накнадном процењивању овакве имовине промене фер вредности не тангирају 

резултат, већ преко осталог укупног резултата капитал ентитета. 

Сви деривати се вреднују по фер вредности са променама фер вредности у билансу успеха. 

Тестирање на обезвређење се врши само за финансијска средства која се вреднују по амортизованој 

вредности и финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз остали укупни резултат. 

МСФИ 9 уводи нови модел за признавање губитака по основу умањења вредности средстава 

- "Модел очекиваних кредитних губитака" у односу на "Модел насталих кредитних губитака" 

према МРС 39. Модел очекиваних кредитних губитака захтева да субјект рачуноводствено обухвати 

очекиване кредитне губитке и промене у наведеним очекиваним кредитним губицима на сваки датум 

извештавања на начин да одрази промене у кредитном ризику од почетног признавања. Другим 

речима, више није неопходно да се кредитни догађај деси пре признавања кредитних губитака. 

Опширније у Стручни коментар - Пореско-рачуноводствени инструктор: МЕЂУНАРОДНИ 

СТАНДАРД ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА 9 - ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ: • 

Обезвређење према МСФИ 9: Поједностављен приступ • и Стручни коментар - Пореско-

рачуноводствени инструктор: ОСНОВНЕ СМЕРНИЦЕ И ПРИНЦИПИ МЕЂУНАРОДНОГ 

СТАНДАРДА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА 9 -ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ: • Прва 

примена МСФИ 9 почев од финансијских извештаја за 2019. годину, док је ранија примена дозвољена 

•. 
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Кључне разлике између МРС 39 и МСФИ 9 дате су у следећем табеларном приказу: 

 

Датум иницијалне примене стандарда је почетак извештајног периода у коме ентитет примењује 

МСФИ 9 први пут. Опште правило за прву примену стандарда је да се примењује ретроспективно у 

складу са Међународним рачуноводственим стандардом - МРС 8 Рачуноводствене политике, 

промене рачуноводствених процена и грешке ("Сл. гласник РС", бр. 123/2020 - даље: МРС 8), што 

практично значи да се нови захтеви стандарда примењују као да су одувек били у примени. 

Међутим, постоје одређени изузеци од ретроспективне примене: 

- није потребно да се усклађују упоредни подаци већ се све разлике услед примене МСФИ 9 

евидентирају кроз нераспоређену добит; 

- проспективна примена захтева из дела хеџинг рачуноводства уз одређене изузетке; 

- не захтева се примена МСФИ 9 на финансијске инструменте који су престали да се признају 

пре датума иницијалне примене. 

  

МСФИ 14 Регулаторна временска разграничења 

 

МСФИ 14 је опционалан стандард који допушта субјектима чије цене у привреди су регулисане од 

стране државе, да настави да примењује претходно усвојене рачуноводствене политике за примања 

по основу субвенција након прве примене МСФИ. Овај стандард је намењен субјектима који први 

пут примењују МСФИ. Субјекти који први пут усвоје МСФИ 14, морају презентовати одвојено 

државне субвенције као посебну ставку у билансу стања као и текућа кретања на овим рачунима као 

посебне ставке извештаја о добити и губитку и извештају о свеобухватној добити. 

За потребе овог стандарда, регулисана временска разграничења су дефинисана као стање сваког 

конта расхода или прихода које неће бити признато као имовина или обавеза у складу с другим 

стандардима, али испуњава услове да буде признато као временско разграничење јер је од 

стране регулатора цена укључено, или се очекује да ће бити укључено, приликом утврђивања 

цена које се могу зарачунати купцима. Неке ставке расхода (или прихода) могу бити изван 

регулисаних цена зато што се, на пример, не очекује да се ти износи прихвате од стране регулатора 

цена или зато што нису унутар делокруга регулације цена. Сходно томе, таква ставка се признаје као 
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приход или расход када настане, осим када други стандард дозвољава или захтева да иста буде 

укључена у књиговодствену вредност имовине и обавезе. 

Субјекту је дозвољено да примењује захтеве овог стандарда у његовим првим финансијским 

извештајима по МСФИ ако и само ако: 

(а) обавља активности чије су цене регулисане; и 

(б) у својим финансијским извештајима је признао износе који су у складу с претходним оквиром 

признати као временска разграничења. 

Субјект ће у извештају о финансијском положају, односно билансу стања исказати посебне ставке за: 

(а) сва активна регулаторна временска разграничења; и 

(б) сва пасивна регулаторна временска разграничења. 

Субјект нема обавезу да приликом класификације краткорочне и дугорочне имовине, као и 

краткорочних и дугорочних обавеза, посебно у билансу стања, класификује и регулаторна 

временска разграничења. Иста треба да буду одвојено приказана од остале имовине и обавеза 

без класификације на краткорочну и дугорочну имовину и обавезе. 

Субјекти који изаберу примену овог стандарда, у напоменама уз финансијске извештаје треба да 

обелодане: 

(а) природу и ризике повезане са регулацијом цена као и 

(б) ефекте регулације цена на финансијску позицију, финансијски положај и новчане токове. 

Овај стандард нема утицаја на финансијске извештаје субјекта које већ примењује МСФИ и које нема 

регулисаних тржишних цена. 

МСФИ 15 Приходи од уговора с купцима 

 

МСФИ 15 дефинише оквир за признавање прихода. МСФИ 15 замењује: 

• Међународни рачуноводствени стандард - МРС 18 Приходи ("Сл. гласник РС", бр. 35/2014), 

• Међународни рачуноводствени стандард - МРС 11 Уговори о изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 

35/2014), 

• Тумачење - ИФРИЦ 13 Програми лојалности клијената ("Сл. гласник РС", бр. 35/2014), 

• Тумачење - ИФРИЦ 15 Споразуми за изградњу некретнина ("Сл. гласник РС", бр. 35/2014) и 

• Тумачење - ИФРИЦ 18 Преноси средстава од купаца ("Сл. гласник РС", бр. 35/2014). 

МСФИ 15 се не примењује на уговоре о лизингу, уговоре о осигурању, финансијске инструменте 

који су у домену: 

• Међународног стандарда финансијског извештавања - МСФИ 9 Финансијски инструменти, 

• Међународног стандарда финансијског извештавања - МСФИ 10 Консолидовани финансијски 

извештаји, 

• Међународног стандарда финансијског извештавања - МСФИ 11 Заједнички аранжмани, 

• Међународног рачуноводственог стандарда - МРС 27 Појединачни финансијски извештаји, 

• Међународног рачуноводственог стандарда - МРС 28 Инвестиције у придружене ентитете и 

заједничке подухвате. 

Основно начело МСФИ 15 је да субјект треба да призна приход који представља пренос уговором 

обећаних добара или услуга купцима у износу који одражава накнаду на коју субјект очекује да 

стекне право у замену за пренета добра и услуге. 

Конкретно, МСФИ 15 уводи приступ признавању прихода од пет корака: 

1) Идентификација уговора са купцима; 

2) Идентификација уговорне обавезе (обавезе чињења) тј. да ли је то испорука добра или 

услуге; 

3) Утврђивање цене трансакције; 

4) Алокација цене трансакције на уговорне обавезе; 

5) Признавање прихода када се испуне уговорне обавезе. 

Кључне промене за досадашњу праксу су: 
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• Производи или услуге које долазе у пакету који се разликују морају бити посебно признати, и било 

који попуст или рабат на уговорену цену углавном се мора расподелити на појединачне елементе; 

• Приходи се могу признати раније него према важећим стандардима уколико крајња економска 

вредност варира због било којег разлога (као што су подстицаји, рабати, провизије, хонорари итд) - у 

том случају признају се минимални износи, уколико не постоји материјално значајан ризик од 

њиховог укидања; 

• Трошкови обезбеђења уговора се капитализују и амортизују у периоду у којем се троше користи од 

уговора. 

Модел који се примењује за сваки уговор било да је писани, усмени или подразумеван је: 

- Уговор има комерцијалну суштину; 

- Уговорне стране су сагласне са условима и обавезују се да их испуне; 

- Услови плаћања се могу утврдити, а наплата је вероватна; 

- Уговори могу да се комбинују уколико су задовољени одређени критеријуми; 

- Измене се третирају као посебан уговор или као део оригиналног уговора, у зависности од тога 

шта се мења. 

МСФИ 15 захтева капитализацију трошкова настанка и трошкова испуњења уговора. 

Трошкови настанка уговора се капитализују уколико се испуне следећи услови: 

- Трошкови не би другачије настали у нормалном току пословања, тј. то су инкрементални 

трошкови настанка уговора или портфолиа уговора и 

- Предузеће очекује да надокнади трошкове. 

Трошкови испуњења уговора се капитализују уколико се испуне следећи услови: 

- Трошкови нису у делокругу другог Стандарда, 

- Односе се директно на уговор, 

- Трошкови стварају или унапређују ресурсе и 

- Предузеће очекује да надокнади трошкове. 

МСФИ 15 се примењује на уговоре са купцима у циљу продаје добара или услуга. Не примењује се 

на специфичне уговоре који су под делокругом других МСФИ, нпр. уговори о финансијском зајму, 

уговори из послова осигурања, аранжмани финансирања, финансијски инструменти, банковне 

гаранције и немонетарна размена између субјеката истоврсне делатности у циљу побољшања продаје 

купцима. 

Опширније у Стручни коментар - Пореско-рачуноводствени инструктор: ОСНОВНЕ СМЕРНИЦЕ 

И ПРИНЦИПИ МЕЂУНАРОДНОГ СТАНДАРДА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА МСФИ 15 - 

ПРИХОДИ ОД УГОВОРА СА КУПЦИМА: • Прва примена МСФИ 15 почиње од наредне године у 

односу на годину у којој се објави превод, док је ранија примена дозвољена •. 

Датум иницијалне примене је почетак извештајног периода у коме се први пут примењује МСФИ 

15. Прва примена МСФИ 15 се може урадити на један од два следећа начина: 

- применом на сваки презентовани период у финансијским извештајима у складу са МРС 8, пуни 

ретроспективни метод; или 

- применом само на текући период са кумулираним ефектима промена које се евидентирају на датум 

иницијалне примене (упоредни подаци се не коригују). 

 

МСФИ 16 Лизинг 

 

МСФИ 16 прописује начин признавања, мерења, презентације и обелодањивања лизинга. У свим 

пословима лизинга садржан је и елемент финансирања јер корисник стиче право на коришћење 

средстава на почетку лизинг периода, а плаћање врши током периода. У складу са тим, МСФИ 16 

искључује класификацију лизинга на оперативни и финансијски како то налаже МРС 17 и 

уместо тога уводи у рачуноводство јединствен лизинг модел, за корисника лизинга. Давалац 

лизинга наставља да класификује лизинг као оперативни и финансијски и да различито 

обрачунава ова два типа лизинга. 
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МСФИ 16 замењује Међународни рачуноводствени стандард - МРС 17 Лизинг ("Сл. гласник РС", 

бр. 35/2014), Тумачење - ИФРИЦ 4 Одређивање да ли уговор садржи елемент лизинга ("Сл. 

гласник РС", бр. 35/2014), Тумачење - СИЦ 15 Оперативни лизинг - подстицаји ("Сл. гласник 

РС", бр. 35/2014), Тумачење - СИЦ 27 Процена суштине трансакција које укључују правни облик 

лизинга ("Сл. гласник РС", бр. 35/2014). 

МСФИ 16 се примењује на све лизинге, укључујући подзакупе и трансакције продаје и повратног 

лизинга, осим на уговоре о лизингу који се односе на истраживање минералних ресурса, биолошка 

средства, уговоре о концесији за пружање услуга и на одређена права из делокруга МСФИ 15 

Приходи из уговора са купцима и права која држи корисник лизинга на основу лиценцних уговора из 

делокруга МРС 38, као што су филмови, видео записи, представе, рукописи, патенти и ауторска права, 

док је за осталу нематеријалну имовину дата могућност избора. 

Изузетак од примене МСФИ 16, се односи и на уговоре о лизингу на рок до 12 месеци и краће, који 

не садрже опцију лизинга као и на лизинге код којих је имовина која је предмет лизинга мале 

вредности. 

МСФИ 16 се бави бројним питањима: 

- идентификовањем лизинга - односно утврђивањем садржине коју уговор мора имати да би се 

сматрало да јесте или садржи лизинг; 

- идентификовања имовине - где се одређује која имовина може, а која имовина не може бити 

предмет лизинг уговора; 

- дефинисања лизинга - односно дефинисања услова који морају бити испуњени да би уговор 

преносио право контроле; 

- одвајања компоненти лизинга - где је прописано како треба поступити у случају да уговор 

садржи више лизинг и нелизинг компоненти; 

- комбиновања уговора - односно прописивање услова у којима је потребно да се више уговора 

посматра заједно да би се утврдило да ли у комбинацији стварају лизинг; и 

- портфолиа лизинга - где се дају смернице компанијама у ком случају могу, као олакшање, да 

примене стандард на групу лизинг уговора уместо појединачно на сваки уговор. 

Највећа новина коју уводи нови МСФИ 16 се односи на кориснике лизинга који ће по новом 

стандарду бити обавезни да признају имовину и обавезе у билансу стања по основу свих својих 

лизинг аранжмана (пословних и финансијских). 

Корисници лизинга признају лизинг као средство и обавезу у својим билансима стања, у износима 

који су на почетку трајања лизинга једнаки фер вредности средстава која су предмет лизинга, или по 

садашњој вредности минималних плаћања лизинга, ако је она нижа. Приликом израчунавања 

минималних плаћања лизинга, дисконтна стопа је каматна стопа садржана у лизингу, ако се она може 

утврдити, а ако се не може утврдити, користи се инкрементална каматна стопа на задуживање 

корисника лизинга. Сви иницијални директни трошкови корисника лизинга додају се износу који је 

признат као средство. 

Након почетног признавања корисник лизинга, вреднује имовину која је предмет лизинга 

методом трошка, осим ако: 

и) имовина није улагање у некретнину које корисник лизинга вреднује по фер вредности у складу 

са МРС 40 - Инвестиционе некретнине или 

ии) се имовина не односи на категорију некретнина, постројења и опреме коју корисник лизинга 

исказује методом ревалоризације из МРС 16 Некретнине, постројења и опрема, у ком случају 

је могуће ревалоризирати сву имовину из те категорије некретнина, постројења и опреме. 

Према методи трошка, имовина се мери по набавној вредности намењеној за акумулирану 

амортизацију и губитке по основу обезвређења имовине. 

У складу са прелазним одредбама стандарда, ранија примена је дозвољена под условом да је 

правно лице почело да примењује и МСФИ 15. Као практично решење, правно лице није обавезно 

да поново процени да ли уговор, или део уговора, представљају лизинг на датум прве примене. 

Правно лице треба да примени МСФИ 16 са потпуним ретроактивним ефектом или, алтернативно, да 

не презентује упоредиве информације, већ да за кумулиране ефекте прве примене МСФИ 16 коригује 
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почетно стање нераспоређене добити (или друге врсте капитала, ако је применљиво) на датум прве 

примене. 

Примена новог стандарда имаће велики утицај на финансијске показатеље као што су рацио 

задужености и ЕБИТДА. Овај захтев ће такође утицати на кредитни рејтинг, трошкове позајмљивања 

и перцепцију инвеститора и кредитора. 

 

ИФРИЦ 23 Неизвесност у вези са третманом пореза на добитак 

 

Тумачење ИФРИЦ 23 појашњава начин примене захтева из МРС 12 - Порез на добитак у погледу 

признавања и одмеравања у случају постојања неизвесности у вези са третманом пореза на 

добитак. У таквим околностима, субјект признаје и одмерава текуће или одложено пореско средство 

или обавезу у складу са МРС 2 на основу опорезивог добитка (пореског губитка), пореских основица, 

неискоришћених пореских губитака, неискоришћених пореских кредита и пореских стопа утврђених 

уз помоћ овог тумачења. 

У случају постојања неизвесности у погледу пореског третмана, тумачење ИФРИЦ 23 се бави 

следећим питањима: 

- да ли субјект засебно разматра сваки неизвестан порески третман; 

- које су претпоставке субјекта у погледу испитивања пореског третмана од стране пореских 

власти; 

- на који начин субјект утврђује опорезиви добитак (односно порески губитак), пореске 

основице, неискоришћене пореске губитке, неискоришћене пореске кредите и пореске стопе; 

и 

- на који начин субјект разматра промене чињеница и околности. 

 

 

2.2. 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: 

 

Референца Назив Датум примене 

Амандман на ИФРС 16 Цовид 19 01.јун 2020 

ИФРС 17 Уговори о осигурању 01.јануар 2023 

Амандман на ИАС 1 Класификација обавеза као 

дугорочних или краткорочних 

01.јануар 2023 

Амандман на ИАС 16 Процедуре пре намераване 

употребе 

01.јануар 2022 

Амандман на ИФРС 3 Референца на Концептуални 

оквир 

01.јануар 2022 

Амандман на ИАС 37 Трошак испуњења уговора 01.јануар 2022 

Годишња унапређења Годишња унапређења стандарда 

2018-2020 

01.јануар 2022 

Амандман на ИФРС 10 и ИАС 

28 

Продаја или улог имовине 

између инвеститора и његовог 

придруженог или заједничког 

улагања 

Одложено док ИАСБ не заврши 

пројекат еqуитy методе 

Амандман на ИФРС 4, ИФРС 7, 

ИФРС 9, ИФРС 16 & ИАС 39  

Бенчмарк реформа каматне 

стопе-фаза 2 

01.јануар 2021 
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Садржина и форма образаца финансијских извештаја и садржина позиција у обрасцима је прописана 

Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна предузећа, задруге 

и предузетнике. 

 

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

садржини рачуна у контном оквиру за привредна предузећа, задруге и предузетнике. 

 

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. 

 

. 

 

2.3. Упоредни подаци 

 

Упоредне податке представљају финансијски извештаји Предузећа на дан и за годину која се 

завршава на дан 31.12.2019. године, који су били предмет независне ревизије. 

 

 

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 Предузећа, 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 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. 
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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 Друштву 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 

Предузеће 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.  

Детаљнији приказ коришћених рачуноводствених процена дат је у Напомени 4. 

 

4.2. Прерачунавање страних средстава плаћања и рачуноводствени третман курсних 

разлика и ефеката валутне клаузуле 

 

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 се на дан биланса стања прерачунавају 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 Народне банке Србије, коришћени за прерачун девизних позиција биланса 

стања на дан 31. децембра 2020. и 2019. године у функционалну валуту, за поједине стране валуте су: 
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У динарима 

Валута 2020.  2019. 

ЕУР 117.5638  117,5928 

УСД 98.7599  104,9186 

ЦХФ 106.7500  108,4004 

ГБП 135.5827  137,5998 

 

 

4.3. Пословни приходи 

 

 
Друштво врши признавање прихода у складу са МСФИ 15 кроз модел од пет корака: 

 

1) Идентификација уговора са купцима - уговорне стране су одобриле уговор (писмено, усмено или 

у складу са другим уобичајеним пословним праксама) и обавезале су се да испуне своје обавезе; 

2) Идентификација уговорне обавезе (обавезе чињења) тј. да ли је то испорука добра или услуге -

друштво може да идентификује права свих страна у вези са добрима или услугама које се преносе; 

3) Утврђивање цене трансакције - друштво може да идентификује услове плаћања за добра или услуге 

које се преносе; 

4) Алокација цене трансакције на уговорне обавезе - садржина уговора је комерцијална (то јест, 

очекује се да ће ризик, време или износ будућих токова готовине Друштва да се промене као резултат 

уговора): и 

5) Признавање прихода када се испуне уговорне обавезе - постоји значајна вероватноћа да ће 

Друштво добити накнаду на коју ће имати право у замену за добра или услуге који ће бити испоручени 

купцу. Приликом вршења процене да ли је вероватно да ће наплата неког износа накнаде бити 

извршена, Друштво разматра само способност и намеру купца да плати тај износ накнаде до истека 

рока доспећа. Износ накнаде на који ће Друштво имати право може бити мањи од цене наведене у 

уговору ако је накнада променљива зато што Друштво може да понуди купцу попуст на цену. 

Променљивост која се односи на накнаде обећане од стране купца може бити експлицитно наведена 

у уговору. Поред услова уговора, постојање следећих околности указује на то да је обећана накнада 

променљива: 

(а) купац има оправдано очекивање које произилази из уобичајених пословних пракси Друштва, 

објављених политика или конкретних саопштења да ће Друштво прихватити мањи износ накнаде од 

цене наведене у уговору. То јест, очекује се да ће Друштво понудити умањење цене (напр. попуст, 

рабат, повраћај новца или кредит); 

(б) друге чињенице и околности указују на намеру Друштва да, приликом закључивања уговора са 

купцем, понуди умањење цене купцу. 

 
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; 
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/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 из односа са матичним, зависним и 

осталим повезаним правним лицима ; приходе и расходе од камата – од трећих лица (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 и ефеката валутне клаузуле – према трећим 

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. 

 

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 од осигуравајућих друштава,  по основу примене принципа импаритета 

(умањење вредности имовине). 

 

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. Финансијски лизинг 

 

Финансијски лизинг је лизинг којим се преносе суштински сви ризици и користи који су повезани са 

власништвом над неким средством. По истеку периода лизинга право својине се може, али не мора 

пренети. 

 

Корисници лизинга признају финансијски лизинг као средство и обавезу у својим билансима стања, 

у износима који су на почетку трајања лизинга једнаки фер вредности средстава која су предмет 

лизинга, или по садашњој вредности минималних плаћања за лизинг, ако је она нижа. Приликом 

израчунавања минималних плаћања за лизинг, дисконтна стопа је каматна стопа садржана у лизингу, 

ако се она може утврдити, а ако се не може утврдити, користи се инкрементална каматна стопа на 
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задуживање. Сви иницијални директни трошкови корисника лизинга додају се износу који је признат 

као средство. 

 

Минимална плаћања лизинга треба поделити између финансијског трошка и смањења неизмирене 

обавезе. Финансијски трошак треба алоцирати на све периоде током трајања лизинга, тако да се 

остварује константна периодична каматна стопа на преостали салдо обавезе. 

 

Финансијски лизинг узрокује повећање трошкова амортизације за средства која се амортизују, као и 

финансијске расходе у сваком обрачунском периоду. Политика амортизације средстава која су 

предмет лизинга и која се амортизују треба да буде у складу са политиком амортизације средстава 

која су у власништву, а призната амортизација се израчунава у складу са МРС 16 „Некретнине, 

постројења и опрема“ и МРС 38 „Нематеријална имовина“. Уколико није сасвим извесно да ће 

корисник лизинга стећи право власништва над средством које је предмет лизинга до краја трајања 

лизинга, то средство се у потпуности амортизује у краћем периоду од: трајања лизинга или века 

трајања. 

 

4.9. 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.  

 
 
 
 

4.10. 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 
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- 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 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. 
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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. 

 

4.11. 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. 

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: 

 2020  2019 

Грађевински објекти 1,5%;6,25%;2,32%;3,57%,4%;3,33% 

5%;9,09%;4,34%;7,69%;5,55%,12,50 

5,88%;14,28%;25%; 

 5% 

Возила за сакупљање отпада 6,67%;5,88%;7,69%;8,33%;4%  14,3% 

Канцеларијска опрема 11%;12,5%;10%  11%;4,76%;10% 
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Расхладна опрема 18%;5%,88%  18% 

Рачунари и припадајућа опрема 20%;14.3%  20% 

Путничка возила 7,69%;10%;12,5%;15,5%;6,67  15,5% 

Теретна возила 5,88%;6,67%;5%;4%;8,33%;12%; 

12,5%;14,3% 

 14,3% 

Остала средства 18%;12,5%;14,3%;20%;5%;6,67% 

16,5%;7%;9,09% 

 18% 

 

 

4.12. 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. 

 

4.13. 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; 

- 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 
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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 . 
 

4.14. Краткорочна потраживаења 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. Финансијски инструменти 

 

Класификација финасијских средстава се утврђује на почетку иницијалног признавања, односно 

када Друштво постане страна у уговорним односима у вези са инструментом. 

Након почетног признавања, сва средства која спадају у оквир МСФИ 9 се одмеравају по 

амортизованој вредности. 

Признавање обезвређења финансијских средстава врши се на основу обезвређења по очекиваном 

кредитном губитку (Еxпецтед цредит лосс). Очекивани кредитни губитак није већи од формираног 

обезвређења потраживања. 

Прелазак са МРС 39 – Финансијски инструменти: признавање и одмеравање на МСФИ 9 – 

финансијски инструменти нема ефекте на финансијске извештаје за 2020. годину. 

4.16 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. 
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4.17.               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. 

 

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. 

 

4.18.          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.  

 

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. 
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4.19.           Накнаде запосленима 

 

4.19.1.   Порези и доприноси за обавезно социјално осигурање 

 

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.  

 
 

4.20.        Порез на добитак 

 

 

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,112/15,113/17,95/2018,86/2019,153/2020). 

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 

 
 
 

4.20.1.   Одложени порез 

 

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. Одложена пореска средства признају се за одбитне привремене 

разлике и за ефекте пренетог губитка и неискоришћених пореских кредита из претходних периода до 

нивоа до којег је вероватно да ће постојати будући опорезиви добици на терет којих се одложена 

пореска средства могу искористити. 

 

Текући и одложени порези признају се као приходи и расходи и укључени су у нето добитак периода. 

 

4.21.     Државна давања 
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Државна давања представљају помоћ државе у облику преноса ресурса предузећу по основу 

испуњених извесних услова у прошлости или будућности који се односе на пословне активности 

предузећа. Она искључују оне облике државне помоћи који се не могу у разумној мери вредносно 

исказати каопи 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. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА 

 

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 претходном искуству, као и различитим 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 претпоставке и процене 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 вредност нефинансијске имовине 

 

На дан извештавања руководство предузећа анализира вредности по којима су приказане 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. Уколико је 

надокнадиви износ неког средства процењен као нижи од вредности по којој је то средство приказано, 

постојећа вредност тог средства се умањује до висине надокнадиве вредности. 

 

5.3. Обезвређење потраживања од купаца и осталих потраживања  
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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. 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. 

 

5.5. Одложена пореска средства 

 

Одложена пореска средства призната су као резултат разлике у стопама амортизације за 

рачуноводствене и пореске сврхе. Значајна процена одложених средстава од стране руководства 

предузећа је неопходна да би се утврдио износ одложених пореских средстава које се могу признати, 

на основу периода и висине будућих опорезивих добитака и стратегије планирања пореске стратегије. 

 

 

6. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА 

 

 

Предузеће 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 предузећу је усмерено на минимизирање потенцијалних негативних утицаја 

на финансијско стање и пословање Друштва у ситуацији непредвидивости финансијских тржишта.  

Управљање ризицима дефинисано је Правилником о рачуноводству ЈКП „Медиана“ Ниш чл.53.  

 

Краткорочна потраживања се признају по номиналној вредности у билансу када је вероватно да ће 

будуће економске користи притицати у предузећу. 
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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.  

 

Предлог потраживања која се индиректно коригују на терет расхода  током године утврђује стална 

комисија за отпис потраживања а на крају године Комисија за попис обавеза и потраживања. 

Критеријуми за индиректан отпис потраживања су: 

· неликвидност дужника дуже од два месеца 

· већи износ неизмирених обавеза 

· покренут стечај дужника 

· утужена потраживања 

· остало по налазу комисија 

       

Уколико се утврди да  предузете уобичајене мере наплате потраживања  нису дале резултате, 

директан отпис потраживања на терет расхода 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 

 

 

На терет расхода признају се као исправка вредности  појединачна потраживања, осим потраживања 

од лица којима се истовремено и дугује, ако  је од рока за њихову наплату протекло најмање 60 дана. 

 

6.1. Кредитни ризик 

 

Кредитни ризик је ризик да ће једна страна у финансијском инструменту, неиспуњењем своје обавезе, 

проузроковати финансијски губитак друге стране. 

 

Кредитни ризик настаје код готовине и готовинских еквивалената, депозита у банкама и 

финансијским институцијама, потраживања од правних и физичких лица и преузетих обавеза.  

 

Друштво је изложено кредитном ризику. Обезбеђење од кредитног ризика успостављено је 

предузимањем одређених мера и активности на нивоу Друштва. У случају неблаговременог 

измиривања обавеза купаца према Друштву користе се следећи механизми наплате:  

 

1. Информација о салду дуговања из претходног периода 

2. Опомене купцима на тромесечном нивоу 

3. Репрограмирање дуга,  

4. Компензације са правним лицима,  

5. Утужења,  

6. Вансудска поравнања.  

 

Поред редовних мера једном годишње на основу препорука Града Ниша доносе се одлуке о посебним 

погодностима наплате потраживања од купаца уз отпис камате. 

 

 

Потраживања од купаца 

 

Максимална изложеност Друштва по основу кредитног ризика за потраживања од купаца по 

географским регионима дата је у следећој табели: 

 

У хиљадама РСД 2020.  2019. 
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Купци у земљи    

 982.978  926.387 

Укупно 982.978  926.387 

 

Потраживања од купаца су просечно наплатива у року од 60 дана (у 2020. години 60 дана). 

 

Исправка вредности потраживања од купаца 

 

Старосна структура потраживања од купаца дата је у наредној табели: 

Идеја је да се горња подела групише у три категорије: 

1) недоспела , 2) доспела исправљена и 3) доспела неисправљена, а да податке о доцњи запишете у 

оквиру наредних поднаслова као наведено: 

 

  

Бруто 

 Исправка 

вредности 

  

Бруто 

 Исправка 

вредности 

У хиљадама РСД 2020.  2020.  2019.  2019. 

Недоспела потраживања 191.319    99.591   

Доспела исправљена 

потраживања 

648.767  

648.767 

 725.980  

725.980 

Доспела неисправљена 

потраживања 

142.892  

 

 100.816  

 

Укупно 982.978    926.387   

 

Недоспела потраживања од купаца 

 

Недоспела потраживања исказана на дан 31. децембра 2020. године у износу од 191.319 хиљада 

динара (31. децембар 2019. године: 99.591 хиљада динара) се односе на потраживања од купаца по 

основу продаје услуга у месецу децембру за правна и физичка лица, а за буџетске кориснике и 

кориснике јавних средстава по основу продатих услуга за октобар, новембар и децембар. 

Потраживања доспевају углавном у року од 30 дана након датума фактуре за правна и физичка лица, 

односно 60 дана за буџетске кориснике и кориснике јавних средстава. 

 

Доспела исправљена потраживања од купаца 

 

Предузеће је у претходним периодима обезвредило потраживања од купаца за доспела потраживања 

у износу од 648.767 хиљада динара (2019. године: 725.980 хиљада динара), за која је Предузеће 

утврдило кашњење у измиривању обавеза у року дужем од 60 дана. За наведене кориснике 

наплаћивање ће бити у року дужем од 60 дана опоменом или поступком принудне наплате. 

 

Доспела неисправљена потраживања од купаца 

 

Предузеће није обезвредило доспела потраживања исказана на дан 31. децембра 2020. године у износу 

од 142.892 хиљада динара (31. децембар 2019. године: 100.816 хиљада динара) обзиром да је 

Правилником о рачуноводству предвиђено да се исправљају потраживања старија од 60 дана. У 

питању су фактуре издате за извршене услуге за месец новембар од правних и физичких лица, 

односно за октобар и новембар за буџетске кориснике и кориснике јавних средстава на основу 

законског рока кроз ЦРФ. 

 

Обавезе према добављачима 

 

Обавезе према добављачима на дан 31. децембар 2020. године исказане су у износу од 92.778 хиљада 

динара (31. децембра 2019. године: 76.109  хиљада динара). Добављачи углавном не зарачунавају 

затезну камату на доспеле обавезе, при чему Друштво доспеле обавезе према добављачима, сагласно 
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политици управљања финансијским ризицима, измирује у уговореном року и у складу са Законом о 

роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. Просечно време измирења 

обавеза према добављачима у току 2020. године износи 45 дана (у току 2019. године 45 дана). 

 

 

7. ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 

 

Прилоком састављања финансијског извештаја за 2020.годину примењиване су рачуноводствене 

политике дефинисане новим Правилником о рачуноводству донетим  25.12.2014.године.Измена 

примењених рачуноводствених политика условњена јен 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 текућ 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 

 

 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Приходи од продаје робе  33.844  25.407 

Свега 33.844  25.407 

Припајањем сектора ''Зеленило'' у току 2016.године почеле су са радом цвећаре .У 2017.-2020.години 

настављено је са радом .У  2020.години приходи су знатно већи у односу на 2019.годину.  

 
 

9.2. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

 
 

 2020  2019 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Приходи од продаје сек.сировина осталим лицима 9.901  14.852 

Приходи од продаје робе осталим лицима 1.421.873  1.359.907 

Свега 1.431.774  1.374.759 
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Приходи од пружених услуга према граду физичким и правним лицима су  у износу од РСД 1.421.873 

хиљада и незнатно је већи у односу на 2019.годину. 

 

 

 

9.3. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 

 

  2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса и повраћаја 

пореских дажбина 

  92 

Приходи по основу условљених донација 1.796  2.838 

Укупно 1.796  2.930 

 

На конту приходовања условљених донација укњижена је годишња амортизација објекта 

рециклажног  центра у износу од РСД 532 хиљада, обрачун амортизације звона контејнера РСД 912 

хиљада динара и  по основу пројекта прекограничне сарадње возила ИВЕКО и у износу од РСД 352 

хиљада динара. 

 

9.4.          НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 

 

 

 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Набавна вредност продате робе на мало 27.971  15.557 

Укупно 27.971  15.557 

 

У 2020.години имали смо набавку мобилијара  који су фактурисани преко ситуација Граду тако да 

имамо већу набавну вредност робе у 2020. години. 

 

9.5             ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 
 

 2020 2019 

 РСД хиљада РСД хиљада 

Приходи од акивирања сопст.учинака 1.556 57 

Приходи од услуга осигурања –накнада штете 2.439 5.125 

Укупно 3.956 5.182 

 

9.6          ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА 

 

  

 
У 2020. години имамо приходе по основу повећања недовршене производње и готових производа у 

износу од РСД 10 хиљада и смањење услед расхода због неповољних услова производње у износу од 

РСД  562 хиљаде. 

 

 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Недовршени готови производи  на дан 31. децембра  1.834  1.825 

Недовршене услуге на дан 31. децембра     

Готови производи на дан 31. децембра 80  642 

Минус:     
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Недовршени готови производи  на дан 01. јануара (1.825)  (1.977) 

Недовршене услуге на дан 01. јануара    

Готови производи на дан 01. јануара (642)  (131) 

Укупно (553)  359 

 

 

9.7. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 

 

 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкови материјала за израду 25.775  29.506 

Трошкови осталог материјала (режијског) 2.760  2.845 

Трошкови резервних делова 35.200  29.383 

Трошкови једнократног отписа алата и инвентара 21.168  17.517 

Укупно 84.903  79.251 

 

У 2020.години трошкови материјала за израду и одржавање објеката су незнатно мањи у односу на 

2019.годину јер смо кроз нови софтвер рационалније пратили набавку материјала, док су трошкови 

резервних делова већи јер имамо повећани обим коришћења средстава за делатност. 

 

 

 

9.8. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 

 

 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкови горива и енергије 79.641  85.521 

Укупно 79.641  85.521 

 

У 2020.години због пада цене горива у првој половини године имамо мањи трошак. 

 

 

 

 

9.9    ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 

 

 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкови  зарада и  накнада зарада  857.592  745.610 

Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на 

терет послодавца 

143.562  125.685 

Трошкови накнада по уговору о делу    

Трошкови накнада по ауторским уговорима    

Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим 

пословима 

   

Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих 

уговора 

   

Трошкови накнада директору, односно члановима органа 

управљања и надзора 

1.848  1.490 

Остали лични расходи и накнаде 121.974  120.715 

Укупно 1.124.976  993.500 
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Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи већи су у односу на 2019.годину због 

повећане исплате солидарне помоћи и повећања минималне цене рада. Ови трошкови подлежу 

месечним контролама од стране оснивача.  

 

 

 

9.10. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА  

 

 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкови услуга на изради учинака    

Трошкови транспортних услуга 6.168  5.662 

Трошкови услуга одржавања 15.409  17.011 

Трошкови закупнина 2.585  2.465 

Трошкови сајмова    

Трошкови рекламе и пропаганде 2.019  2.580 

Трошкови истраживања    

Трошкови развоја -стандардизација    

Трошкови осталих услуга 55.461  51.499 

Укупно 81.822  79.217 

 
Трошкови услуга одржавања су већи у односу на  2019.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 

 

Трошкови амортизације  у 2020.године у укупном износу од РСД 102.709 хиљада (у 2019. години 

РСД 123.228 хиљада) односе се на: амортизацију нематеријалних улагања, некретнина, постројења, 

опреме у износу од 87.935 хиљада динара , трошкови амортизације-туђа улагања (депонија ) у износу 

од РСД 13.244 хиљада динара аморт.нематеријалних улагања у износу од РСД 1.496 хиљада. 

 

9.12         ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 

 

Трошкови дугорочних  резервисања односе се на: 

 

 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкове резервисања -депонија 9.145   

Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава    

Резервисања за задржане кауције и депозите    

Резервисања за трошкове реструктурирања    

Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 6.335   

Остала дугорочна резервисања-судски спорови 10.681   

Укупно 26.161   

 

 

9.13. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ  

 

 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Трошкови непроизводних услуга 24.949  26.789 

Трошкови репрезентације 941  1.485 
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Трошкови премија осигурања 13.083  17.284 

Трошкови платног промета 2.415  2.056 

Трошкови чланарина 799  974 

Трошкови пореза 3.211  2.894 

Трошкови доприноса    

Остали нематеријални трошкови 15.420  17.254 

Укупно 60.818  68.736 

Одступање нематеријалних трошкова је у делу премије осигурања јер  куповином нове опреме   су се 

смањили трошкови осигурања. 

 

 

 
9.14 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ   

 

 2020  2019 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Финансијски приходи    

Приходи од камата 26.546  22.696 

Позитивне курсне разлике 145  1.519 

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 26.691  24.215 

 
Приходи од камата су незнатно мањи због мањих утужења и редоне наплате  потраживања преко 

Обједињене наплате.  

 

9.15. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 

 

 
 

 2020 2019 

 РСД хиљада РСД хиљада 

Финансијски расходи   

Расходи камата 5.242 7.129 

Негативне курсне разлике 121 267 

Расходи по основу ефеката валутне клаузуле   

Укупно 5.363 7.396 

 
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 

 

 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Приходи од усклађивања вредности потраживања и краткорочних 

финансијских пласмана 

167.360  140.944 
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Укупно 167.360  140.944 

 

 

 

9.17            РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ   

                   ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 

 

 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД 

хиљада 

Обезвређење дугорочних финансијских пласмана и других хартија 

од вредности расположивих за продају 

   

Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана 10.843  53.042 

Укупно 10.843  53.042 

 

 

9.18               ОСТАЛИ ПРИХОДИ  

 

 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Вишкови 5  7 

Остали непоменути приходи 6.633  8.376 

Укупно 6.638  8.383 

 

У 2020.години остали приходи су у оквиру планираних и не одступају знатно у односу на 

2019.годину. 

 

9.19 ОСТАЛИ РАСХОДИ 

 

 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Остали расходи    

Губици по основу расходовања и продаје нематеријалних 

улагања, некретнина, постројења и опреме 

643  532 

Мањкови 63  85 

Расходи по основу директних отписа потраживања 7.797  12.985 

Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе 2.420  1.890 

Остали непоменути расходи 19.209  24.530 

Свега 30.132  40.022 

У 2020.години имамо мањи директан отпис потраживања од купаца и то утужених ненаплативих и 

брисаних из регистра него у 2019.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, 

ЕФЕКТИ/РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА 

ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 

 

 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 
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Добитак пословања које се обуставља 416  1.005 

Губитак пословања које се обуставља (1.047)  (275) 

Укупно (631)  730 

 

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 

 

 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Финансијски резултат у билансу успеха (добитак/губитак 

пре опорезивања) 

35.961  37.439 

   Нето капитални добици (губици)    

   Усклађивање и корекције  расхода у пореском билансу 52.678  77.565 

   Усклађивање и корекција прихода у пореском билансу 65.903  1.000 

   Опорезива добит/губитак 22.736  114.004 

   Умањење за износ губитка из ранијих година    

   Капитални добитак    

   Умањење за износ капиталних губитака ранијих година    

Пореска основица 22.736  114.004 

   Умањење за приходе од дивиденди и удела у добити од 

резидентних          обвезника 

   

Умањена пореска основица (Образац ПБ)    

Обрачунати порез (15%) 3.410  17.101 

   Умањење обрачунатог пореза по основу пореских подстицаја 

и ослобађања 

  5.591 

ПОРЕЗ НА ДОБИТАК (Образац ПДП) 3.410  11.509 

Одложени порески расход периода 9.621  4.503 

Одложени порески приход периода 42.172  30.433 

Обрачун пореза на добитак врши се по стопи од 15% у складу са пореским прописима, одвојено за 

пословни и капитални подбиланс. Врши се усклађивање појединих позиција прихода и расхода, а 

пореска основица je повећана за РСД 52.678 хиљада  и умањена за РСД 65.903 хиљада. 

. 

 
 
10. БИЛАНС СТАЊА 

 

 

 

10.1                         НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 

 

 

 

Софтвер и остала 

права 

Остала 

нематеријална 

улагања 

Нематеријал

на улагања у 

припреми Укупно 

Набавна вредност 
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Стање на почетку 

године 

18.220 3.514  21.734 

Набавке и повећање у 

току године 

    

Отуђивање и 

расходовање 

    

Стање на крају године 18.220 3.514  21.734 

     

Исправка вредности     

Стање на почетку 

године  

2.479 3.480  5.959 

Амортизација 2020. 

године 

1.496 34  1.530 

Отуђивање и 

расходовање 

    

 

 

Стање на крају године 3.975 3.514  7.489 

Неотписана вредност 

31.12.2020. 14.245   14.245 

 

 

Нематеријална имовина састоји се од софтверских пакета у примени и вишегодињег заједничког 

улагања као остале нематеријалне имовине. 

 
 

 

10.2               НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА  

 

 

Земљ

ишта 

Грађ.обј

екти 

Пос                    

Построје

ња и 

опрема 

Остала 

построје

ња и 

опрема 

Улагање 

у туђа 

средства 

У 

прип

реми Укупно 

Набавна вредност        

Стање на почетку 

године 

162 382.808 

 

980.216  126.918 3.834 1.493.938 

Нове набавке        

Повећање у току године  21.057 47.736  30.121 34.521 133.435 

Отуђивање и 

расходовање 
  (17.039)    (17.039) 

Ревалоризација        

Остала 

повећања(смањења) 
       

Стање на крају године 162 403.865 1.010.913  157.039 38.355 1.610.334 
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Исправка вредности        

Стање на почетку 

године  
 196.727 483.780  105.642  786.149 

Амортизација 2020. 

године 
 21.281 65.604 66.654 13.245  101.180 

Отуђивање и 

расходовање 
  (30.471)    (30.471) 

Ревалоризација 

(расходовање) 
       

Повећање са преносом-

Горица 
       

Стање на крају године  218.008 519.963  118.887  856.858 

Неотписана вредност 

31.12.2020. 
162 185.857 490.950  38.152 38.355 753.476 

 

      
Током године набављена је комунална опрема за вршење делатности.Застарела и неупотребљива 

опрема расходована је по годишњем попису.Настављен је пројекатат 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. 

ЈКП ''Медиана'Ниш нема хипотеку на непокретностима.Предузеће на датум финансијских извештаја 

31.12.2020. године има залоге које су дате банкама као обезбеђење по инвестиционим кредитима и 

то:  

 

 

Зл. бр. 234/2021 Заложни поверилац: BANCA INTESA AD BEOGRAD 

 

Правни основ настанка заложног права: Уговор о залози покретних ствари од 06.01.2021. године, 

заведен код залогопримца под бр. 115/1 дана 14.01.2021. године и код залогодавца под бр.803 дана 

13.01.2021.године. 

 

Подаци о потраживању које се обезбеђује заложним правом Основни износ обезбеђеног 

потраживања: 328.600,00 EUR. Максимални износ обезбеђеног потраживања: 657.200,00 EUR. 

Дан доспелости потраживања и остали услови у складу са Уговором о наменском кредиту број 

6872569 од 23.11.2020.године и свим будућим евентуално заљученим анексима овог уговора  

 

Подаци о предметима заложног права. Предмет број: Нов компактор за рад на депонији комуналног 

отпада. Марка: BOMAG BC 473 RB-3. Година производње: 2020 

 

 

 

Зл. бр. 3565/2019 Заложни поверилац: BANCA INTESA AD BEOGRAD 

 

Правни основ настанка заложног права: Уговор о залози покретних ствари од 09.04.2019. године, 

заведен код заложног повериоца под бр. 251/2 дана 17.04.2019. године. 

 

Подаци о потраживању које се обезбеђује заложним правом Основни износ обезбеђеног 

потраживања: 490.000,00 EUR. Максимални износ обезбеђеног потраживања: 980.000,00 EUR. 

Дан доспелости потраживања: 22.10.2021  

 

Подаци о предметима заложног права  
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Предмет број: 1. Теретно возило: Регистарска ознака / број: NI 234-IF, Марка: DAF Година 

производње: 2018 

 

Предмет број: 2. Теретно возил, 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 

 

Правни основ настанка заложног права: 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. 

 

Подаци о потраживању које се обезбеђује заложним правом Основни износ обезбеђеног 

потраживања: 624.833,33 EUR. Максимални износ обезбеђеног потраживања: 1.249.666,66 EUR. Дан 

доспелости потраживања: 27.12.2021 

 

Подаци о предметима заложног права  

 

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 

 

Правни основ настанка заложног права: Уговор о залози покретних ствари од 27.03.2019. године. 

 

Подаци о потраживању које се обезбеђује заложним правом Основни износ обезбеђеног 

потраживања: 415.012,50 EUR. Максимални износ обезбеђеног потраживања: 830.025,00 EUR. Дан 

доспелости потраживања: 22.10.2021 

 

Подаци о предметима заложног права  

 

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 

роизводње: 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 

 

Правни основ настанка заложног права: Уговор о залози покретних ствари од 12.02.2019. године. 

 

Подаци о потраживању које се обезбеђује заложним правом Основни износ обезбеђеног 

потраживања: 360.641,66 EUR. Максимални износ обезбеђеног потраживања: 721.283,32 EUR. Дан 

доспелости потраживања: 31.12.2021 

 

Подаци о предметима заложног права 

 

Предмет број: 1. Мала ауточистилица, Регистарска ознака / број: NI ABB-90, Марка: RASCO OLDER 

 

Предмет број: 2. Мала ауточистилица Регистарска ознака / број: NI ABB-88Марка: RASCO HOLDER 

 

Предмет број: 3. Мала ауточистилица Регистарска ознака / број: NI ABB-89Марка: 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 

 

Правни основ настанка заложног права: 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. 

 

Подаци о потраживању које се обезбеђује заложним право. Основни износ обезбеђеног потраживања: 

223.661,36 EUR. Максимални износ обезбеђеног потраживања: 290.000,00 EUR. Дан доспелости 

потраживања: 18.10.2022. 

 

Предмет број: 1. Збир покретних ствари укупне књиговодствене вредности без ПДВ-а од RSD 

26.399.220,01 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.13016/2018 Заложни поверилац: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, BEOGRAD 

 

Правни основ настанка заложног права: Уговор о заложном праву на покретним стварима бр.УЗ 

834916  од 28.09.2018. године заведен код залогодавца под бр. 18697 дана 02.10.2018. године. 

 

Подаци о потраживању које се обезбеђује заложним правом Основни износ обезбеђеног 

потраживања: 226.338,64 EUR. Максимални износ обезбеђеног потраживања: 270.000,00 EUR. Дан 

доспелости потраживања: 18.10.2022. 
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Предмет број: 1.  Збир покретних ствари укупне књиговодствене вредности без ПДВ-а од RSD 

26.971.100,82 од редног броја 1 закључно са редним бројем 4, које ствари су ближе описане у 

Спецификацији покретне имовине издатој дана 25.09.2018. године, од стране привредног друштва 

ЈКП Медиана Ниш , МБ: 07319649, заведеној код истог под бројем 18203 дана 26.09.2018. 

године.године. 

 

Зл. бр. 5458/2017 Заложни поверилац: RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD 

 

Правни основ настанка заложног права: 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. 

 

Подаци о потраживању које се обезбеђује заложним правом 

 

Основни износ обезбеђеног потраживања: 193.340,77 EUR. Максимални износ обезбеђеног 

потраживања: 220.000,00 EUR. Дан доспелости потраживања: 10.01.2022. 

  

Остале напомене: Доспелост по Уговору о кредиту бр. 265-0000001690090-24 од 06.12.2017. године, 

Анексу бр. 1 од 21.03.2017. године и свим будућим анексима. 

 

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 

 

 

10.3  ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА 

 

 

 2020 2019 

 РСД хиљада РСД хиљада 

Дугорочна потраживања   

Дугорочна потраживања   47.417 

Исправка дугорочних  потраживања  (47.417) 

Сумњива и спорна потраживања-Горица   

Дугорочна потраживања-уговори ОНА 67.073 87.513 

Укупно 67.073 87.513 

 
Уговори о репрограму дуга са физичким лицима у износу од 67.073 хиљада динара су дугорочни јер 

по уговору доспевају дуже од годину дана. 

 
 

10.4  ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА И ОБАВЕЗЕ 

 

 
Одложена пореска средства у износу од  РСД 12.512  хиљада, 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. 

 

  Одложене пореске обавезе у износу од РСД 282 хиљада, обухватају износе пореза на добит који  

  се плаћају у наредним периодима по основу опорезивих привремених разлика по онову резервисања  
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  за   отпремнине, судских спорова и по основу разлика рачуноводствене и пореске амортизације 

 
 
Одложена пореска средства и обавезе по годинама: 

 2020  2019 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Одложена пореска средства 12.512  8.121 

Одложена пореска обавеза (282)  (5.548) 

Нето одложено пореско средство 12.230  2.572 

Нето одложено пореско обавеза    

 

У билансу уносимо у пребијеном износу 12.230 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.Привремена 

пореска разлика и примена МРС12 приказана је у наредној табели: 

 

 

10.5   ЗАЛИХЕ 

 

 2020.  2019. 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Материјал 22.489  23.930 

Резервни делови  19.729  17.365 

Алат и ситан инвентар 137.030  123.844  

Исправка вредности материјала, резервних делова, алата и 

инвентара 

(121.853)  (112.298) 

Недовршена производња 2.260  1.825 

Недовршене услуге    

Готови производи 80  642 

Роба 8.026  8.426 

Стална средства намењена продаји    

Плаéни аванси за залихе и услуге   28 

Укупно 67.761  63.762 

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 већи, у 2020.години због веће набавке алата и инвентара 

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 

 

 2020  2019 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Купци у земљи    

Купци правна лица актива 316.412  272.761 

Купци у поступку ликвидације 726  999 
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Купци у поступку реструктурирања,реорганизације и утужени 21.781  22.435 

Купци у поступку стечаја 84.590  85.405 

Купци физичка лица 559.469  544.792 

Свега 982.978  926.392 

Исправка вредности    

Исправка вредности правна лица (227.407)  (291.188) 

Исправка вредности физичка лица (421.360)  (434.792) 

Свега (648.767)  (725.980) 

 

Укупно 

 

334.211 

  

200.412 

 

 

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 РСД 290.151 хиљада, 

a од тога буџет РСД 259.882 хиљада. 

  

Приврдни субјекти дугују РСД 134.630 хиљада динара, од чега је утужено РСД 16.988 хиљада 

.Дуговање од субјеката у ликвидацији, реструктурирању и стечају у износу РСД 90.543 хиљада  

 

Физичка лица дугују РСД 688.553 хиљада  динара. Од укупних потраживања  утужено је РСД 254.922 

хиљада и уговорено је за отплату на вишегодишње рате РСД 92.082 хиљада.  

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 

 

Укупна потрживања правних лица старија од 60 дана износе РСД 227.477 хиљада. 

Код потраживања старијих од годину дана истичемо Град Ниш са износом са РСД 115.823 хиљада 

динара и утужена потраживања у износу од РСД 52.489 хиљада. Потраживања од Града Ниша се 

наплаћују по закљученом споразуму у наредне четри године. 

 

Укупна потрживања од физичких  лица старија од 60 дана износе РСД 421.031 хиљада. 

 

10.7              ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 

 

Потраживања из специфичних послова обухватају: 

 2020  2019 

 РСД 

хиљада 

 РСД 

хиљада 

Потраживања по основу накнаде штете-утужена правна лица    

Остала потраживања из специфичних послова-ОНА 4.724  8.595 

Минус: Исправка вредности потраживање по основу накнаде штете    

Укупно 4.724  8.595 

 

Потраживања из специфичних послова  односе се на наплаћена а непренешена финансијска средства 

од стране Обједињене наплате  која врши наплату од физичких лица. 
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10.8        ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА      

 

Друга потраживања обухватају: 

 2020  2019 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Потраживања од запослених 1.463  1.914 

Потраживања од државних органа и организација    

Потраживања за више плаћен порез на добитак 11.392  3.732 

Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и 

доприноса 

  77 

Потраживања за накнаде зарада које се рефундирају 86  54 

Потраживања по основу накнада штета 44  1.058 

Остала краткорочна потраживања 3.170  5.779 

Потраживања по основу отпуса дуга    

Минус: Исправка вредности других потраживања (54)  (2.789) 

 

Укупно 

 

16.348 

  

9.825 

 

У оквиру других потраживања садржано је потраживање за накнаде зарада које се рефундирају, 

потраживања за накнаде штета, и потрживања за више плаћен порез на добит. 

 

 

10.9              КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 

 

 

 

Конто  
Опис 2020 2019 

  РСД хиљада РСД хиљада 

230 

 Краткороцни кредити и пласмани матицна и зависна правна 

лица - - 

231  Краткороцни кредити и пласмани остала повезана  лица - - 

232  Краткорочни кредити и зајмови у земљи 22.536  10.132  

233  Краткороцни кредити и зајмови у иностранству - - 

234 

 Део дугороцних финансијских пласмана који доспева до 

једне године 40.932  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 (28.932) (47.418) 

 

 

Укупно 34.536 10.132 

 
Краткорочни пласмани у износу од РСД 40.932 хиљада  се односе на потраживања од ЈКП „Горица“ 

на основу зајма а који по уговору доспева у 2021.год. Износ од 22.536 хиљада  односи се на кредит 

који је дат радницима у износу од РСД 2.536 хиљада  на 12 месечних рата и потраживања од Тржнице 

у износу од РСД 20.000 хиљада. 

 

 

 

10.10              ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И  ГОТОВИНА 
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 2020  2019 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

У динарима:    

Текући (пословни) рачуни 118.059  143.282 

Девизни(пословни) рачун 2.436  43 

Благајна    

Укупно 120.495  143.325 

    

  

      Стање на текућем  рачуну на крају 2020.године је  120.495 хиљада динара. 

 

 

 

 

10.11             ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 

 

 

Порез на додату вредност односи се на: 

 2020  2019 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Порез на додату вредност по прим.фактурама 3.270  4.349 

Порез на додату вредност по прим.фактурама    

Укупно 3.270  4.349 

 

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 лицакоји умањују обавезу плаћање 

у наредном периоду. 

 

10.12         АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 

 

Активна временска разграничења чине: 

 2020  2019 

 РСД 

хиљада 

 РСД 

хиљада 

Разграничени трошкови по основу обавеза-осигурање Дунав 2.335  160 

Остала активна врем.разграничења 253  31 

Укупно 2.588  191 

 

Активна временска разграничења доспеваju за плаћање у 2021 години  . 

 

 

 

10.13           ОСНОВНИ КАПИТАЛ 

 

Основни капитал обухвата следеће облике капитала: 

 2020  2019 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Државни капитал 255.026  226.027 

Остали основни  капитал 989  989 

Укупно 256.015  227.016 
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Државни капитал представља капитал јавног предузећа кога је основала  јединица локалне 

самоуправе.  

 

Државни капитал је током 2011 године умањен за РСД 36.347 хиљада  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 

РСД 58.296 хиљада. 

 

У 2019.години имамо увећање новчаног капитала на основу расподеле добити и уписа у АПР-у 

у износу од РСД 30.000 хиљада, и у 2020. години у износу од РСД 29.000 хиљада. 

Основни капитал исказан у пословним књигама ЈКП''Медиана'' 31.12.2020. године износи РСД 

255.027 хиљада, не слаже се са износом  капитала који је уписан у АПР-у износ РСД 233.078 хиљада. 

Неслагање износи РСД 21.949 хиљада. 

 

У току 2021.године а након преноса дела имовине ЈКП ''Горици'' и на основу налога града Ниша 

Предузеће ће извршити усклађивање основног капитала евидентираног у пословним књигама са 

капиталом уписаним у АПР-у.  

 

 

 

10.14      РЕЗЕРВЕ 

 

Ревалоризационе резерве обухватају: 

 2020  2019 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Резерве  

156.957 

  

154.712 

Укупно 156.957  154.712 

 

Резерве из расподеле добити су веће у 2020.години јер je 2019. из расподеле добити део пренет на 

резерве  

 

 

10.15    РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ 

НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ 

 

Ревалоризационе резерве обухватају: 

 2020  2019 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Ревалоризационе резерве по основу усклађивања поштене 

(фер) вредности 

 

254.413 

  

254.620 

Укупно 254.413  254.620 

 

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 2020.години на којима је рађена процена РСД 254.413 хиљада. 

 

 

10.16            НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК 

 

Нераспоређени добитак односи се на: 

 2020  2019 
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 РСД хиљада  РСД хиљада 

Нераспоређени добитак ранијих година 244  2.245 

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 42.172  30.433 

Укупно 42.416  32.678 

 

Износ од РСД 244 хиљаде односи се на укинуте ревалоризационе резерве раније револаризованих 

средстава која су расходована у току 2020.године. 

Нераспоређени добитак текуће 2020.године износи РСД 42.172 хиљаде. 

 

 

 

10.17              ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 

 

Дугорочна резервисања обухватају: 

 2020  2019 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Резервисање трошкова за обнову прир.богаства 9.145   

Резервисања за накнаде и друге бенифиције запослених 27.168  20.833 

Остала дугорочна резервисања-судски спорови 42.133  31.452 

Укупно 78.446  52.285 

 

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“. 

 

 

 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. 
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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.  

 У току 2020.год пројектима су дефинисанa средства за санацију и рекултивацију депоније. Након 

тога извршили смо резервисање средстава у 2020.години. 

 

 

 

10.18              ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

 

Структура обавеза по кредитима 

 2020  2019 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

- Интеса банка уг.54-420-1308347.0 488  3.930  

- Раифаисен банка уг.2650169887456.. 6.864  9.473 

- Сосциете банка уг.LTL 834916 11.975  15.082 

- Социете банка уг.LTL 905346 13.587  16.657 

- Интеса банка уг.54-420-8501620.3 1.863  2.680 

- Интеса банка уг.54-420-8501620.3 18.094  25.476 

- Интеса банка уг.54-420-8501648.3 23.108  32.535 

- Интеса банка уг.54-420-8501650.5 30.178  38.413 

- Интеса банка уг.54-420-8502038.3 34.682  48.984 

- Интеса банка  6872569 37.832   

- Интеса банка  6872673 27.726   

Укупно 206.403  193.230 

Део који доспева у 2021. (107.321)  (93.162) 

Свега 99.082  100.068 

 

Дугорочни кредити  су узети за набавку опреме. 

 

 

10.19           КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 

 

Краткорочне финансијске обавезе обухватају: 

     2020  2019 

   Каматна стопа 

за 2020 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Краткорочни кредити        

-Комерцијална банка   2.95%    6.667 

-Комерцијална банка   2.95%    13.333 

-Комерцијална банка   2.95%    20.000 

-Комерцијална банка   2.95%  3.319  26.667 

-Интеса банка   2.90%  9.966  33.333 

-Интеса банка   2.80%  16.629  40.000 

-Комерцијална банка   2.80%  23.299   

-Комерцијална банка   2.80%  23.333   
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-Интеса банка   2.90%  20.000   

-Интеса банка   2.90%  26.666   

-Интеса банка   2.90%  33.333   

-Интеса банка   2.90%  40.000   

Свега     196.548  140.000 

        

Текуће доспеће дугорочних 

кредита 

     

107.321 

  

93.162 

Укупно     303.869  233.162 

 

 

 

 

10.20.           ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 

 

 2020  2019 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Примљени аванси, депозити и кауције 947  176 

Укупно 947  176 

 

Укупни примљени аванс од РСД 947 хиљаде динара, састоји се од уплата  за услуге  која ће се 

извршити у току 2021.године. 

   

10.21.          ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 

Обавезе из пословања односе се на обавезе од добављача: 

 2020  2019 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Обавезе од  добављача у земљи    

Добављачи за обртна средства 54.842  50.640 

Добављачи за основна средства 36.582  24.946 

Добављачи физичка лица 407  339 

Нефактурисане обавезе од добављача    

Добављачи за пословни инвентар    

Укупно 91.831  75.925 

 

У току 2020 године исплате добављачима се врше по РИН-о програму. 

 

 

 

 

10.22.            ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ  

 2020  2019 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Обавезе по основу зарада и накнада зарада    

Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада зарада 

које се рефундирају 

48.684  45.193 

Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет 

запосленог 

4.759  4.337 

Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет 

запосленог 

13.263  12.064 
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Обавезе за порезе и доприносе  на зараде и накнаде зарада на 

терет послодавца 

11.097  10.094 

Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундирају 
   

Обавезе за порезе и доприносе  на накнаде зарада на терет 

запосленог које се рефундирају 

  54 

Свега 77.803  71.742 

Друге обавезе    

Обавезе по основу камата –дозвољено прекорачење 739  439 

Обавезе за дивиденде    

Обавезе за учешће у добитку    

Обавезе према запосленима 1.780  1.851 

Обавезе према члановима управног и надзорног одбора   133 

Обавезе за социјалну помоћ 12.411   

Остале обавезе 3.814  3.657 

Свега 18.744  6.080 

Укупно 96.547  77.822 

 

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

су измириване.  

 

 

10.23.              ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ  

 

 

 2020  2019 

 РСД хиљада  РСД хиљада 

Обавезе за порез на додату вредност    

Обавезе за ПДВ по основу годишњег пописа 
60  77 

Обавезе за ПДВ по основу разлике обрачунатог пореза на 

додату вредност и претходног пореза 

7.818  6.120 

Свега 7.878  6.197 

 

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 2020.године. 

 

 

 

 

 

 

10.24              ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ , ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 

 

 

Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине 2020  2019 

Обавезе за порез из резултата 1.233  1.270 

Обавезе за порезе,доприносе који терете трошкове 50  5 

Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине 3.339  2.098 

Укупно 4.622  3.373 

 

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 
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бр.119-12,сл.гласник Републике Србије бр.47/13,„Сл. гласник Републике Србије“ бр. 108/13, бр. 

113/17, бр. 95/18 и 86/2019,153/2020). 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 

2020.години умањиће обавезу за плаћање коначног пореза. 

 

 

 

 

10.25.              ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 

 

Пасивна временска разграничења 2020  2019 

Унапред обрачунати трошкови 5.370  4.500 

Обрачунати приходи будућег периода-судске таксе 1.221  1.221 

Одложени приход по основу Пројекта прекограничне сарадње 7.810  8.162 

Одложени приход по основу државног додељивања-рецикла- 

жно двориште 

10.700  11.233 

Одложени приход по основу додељивања-подземни 

контејнери 

 

506   

Одложени приходи-депонија 7.500  7.500 

Одложени приход по основу донација-контејнери-стакло 

 

  1.132 

Српско-Бугарски пројекат 

 

2.369   

Одложени приход по основу донација-застава    

Разграничени приходи-Горица 2.457  2.457 

Укупно 37.933  36.205 

 

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'' 

 

 

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. 

 



JI. e 0JL0BO 1110 3 CCTBJb lb 
4rnnan CKHX H3BCI 

3aKoHcKH 3aCTV11HHK, 

Jasno KoMynaJiHo npelly3ehe ,,Meiaua" Hum 
HanoMelle y3 4uualldnjcKe H3se11rraje 3a 2020.rojimiy 

13. )jOFA1AJI4 HAKOH SHJIAHCA CTAIbA 

3Ha'IajHe noraijaje H3Me1jy flTM Ha KojH cy cacaae 4n4HaHcHjcKH H3BewTajH u aya ycaajalba H 
o)o6paBaHa 4HHaHcl4jcKnx wBewTaja, npe cBera Tpe6a T)l(HTH y HanilaheHaM norpa,wsaiva 

CTapHjHM o.ii 60 .aaHa. OBa CTBK oproaana je IICnpaBKY Bpe.aHocm 3a CKOpO PC) 26.000 xwa 

HajBehIfM J1enoM 360r annae .gyroaaia BehHx noBepHoua-FpaJ HHw. 
HeHarulaheHa nopacusaia yspea Ha an 31.12.2020. roae xopuroaana cy ynnaaa Jio 

14.02.2021.ro1isHe. 

Tpe6a HcTahI4 I'! KaMaiHe H3BeuJraje 6aHaKa Ha HM J1O38OJbH11X npeopaea Ko)a cy gocneiia y jaiyapy 
iecerty a ykaJwyinlcalla y TOWKOBC nocMaTpaHor BMHCKO nepHo.na. 

14. CTAJIHOCT HOCJIOBAIbA 

Kaa npianpea c1HHaHcHjcKe I43BewTaje, pyKOBO.nCTBO npoueHyje cnOco6HocT flpey3eha a ac'raa a 
nocilyje na neo2lpeljewl BPMHCKH nepnon. cariiacno ca Ha'ie)IOM cTaJ1HOCTH. 
cbaHaHcnjcKH ;13BelllTajH flpe,ly3eha 3a roiuiny aapuieny Ha JIH 31.12.2020. r0)11He cy cacarue no 
iiaeiy cTaJIHOcTI4 nocnoaalba. 
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