
Попуњава правно лице - предузетник 

Матични број  0 7 1 2 1 9 6 2 Шифра делатности 5 8 1 3 ПИБ 1 0 2 2 3 0 1 5 5

Назив:   АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ГЛАС ПОДРИЊА“ А.Д. ШАБАЦ 

Седиште:  15000 Шабац, Кнеза Лазара бр.1 

 
БИЛАНС СТАЊА 

на дан  31.12. 2014. године 
                                             - у хиљадама динара -

Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 

Износ 

Текућа година 

Претходна година 

Крајње стање 
31.12.2013. 

Почетно стање 
01.01.2013. 

1 2 3 4 5 6 7 

  АКТИВА       

00 
А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ 
КАПИТАЛ 

0001 

 

 
 
 

  
Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 
+ 0019 + 0024 + 0034) 

0002 

  
39.097 39.802 12.119

 
 

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

0003 

 
1.029

 
  

010 и 
део 019 

1. Улагања у развој 0004 
 
 
 

011, 012 
и део 
019 

2. Концесије, патенти, лиценце, робне 
и услужне марке, софтвер и остала 
права 

0005 

  
 
 

013 и 
део 019 

3. Гудвил 0006 
 
 
 

014 и 
део 019 

4. Остала нематеријална имовина 0007 
 
 
  

1.029

015 и 
део 019 

5. Нематеријална имовина у 
припреми 

0008 
                                             
 
 

016 и 
део 019 

6. Аванси за нематеријалну имовину 0009 
  
 
 

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

0010 

 
 
 
 

38.068 39.771 12.088

020, 021 
и део 
029 

1. Земљиште 0011 

 
 
  

022 и 
део 029 

2. Грађевински објекти 0012 
 
 
 

37.848 39.182 12.015

023 и 
део 029 

3. Постројења и опрема 0013 
 
 
  

220 589 65

024 и 
део 029 

4. Инвестиционе некретнине 0014 
 
 
 

025 и 
део 029 

5. Остале некретнине, постројења и 
опрема 

0015 
  
 
 

026 и 
део 029 

6. Некретнине, постројења и опрема у 
припреми 

0016 
 
 
 

8

027 и 
део 029 

7. Улагања на туђим некретнинама, 
постројењима и опреми 

0017 
 
 
  

028 и 
део 029 

8. Аванси за некретнине, постројења 
и опрему 

0018 
 
 
 



Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 

Износ 

Текућа година 

Претходна година 

Крајње стање 
31.12.2013. 

Почетно стање 
01.01.2013. 

1 2 3 4 5 6 7 

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

0019 
 
 
  

030, 031 
и део 
039 

1. Шуме и вишегодишњи засади 0020 
 
 
  

032 и 
део 039 

2. Основно стадо 0021 
 
 
  

037 и 
део 039 

3. Биолошка средства у припреми 0022 
 
 
  

038 и 
део 039 

4. Аванси за биолошка средства 0023 
 
 
  

04. осим 
047 

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

0024 

 
 
  

31 31

040 и 
део 049 

1. Учешћа у капиталу зависних 
правних лица 

0025 
 
 
  

041 и 
део 049 

2. Учешћа у капиталу придружених 
правних лица и заједничким 
подухватима 

0026 
 
 
  

042 и 
део 049 

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

0027 

 
 
  

31 31

део 043, 
део 044 
и део 
049 

4. Дугорочни пласмани матичним и 
зависним правним лицима 

0028 

 
 
 
  

део 043, 
део 044 
и део 
049 

5. Дугорочни пласмани осталим 
повезаним правним лицима 

0029 

 
 
  

део 045 
и део 
049 

6. Дугорочни пласмани у земљи 0030 
 
 
  

део 045 
и део 
049 

7. Дугорочни пласмани у 
иностранству 

0031 
 
 
  

046 и 
део 049 

8. Хартије од вредности које се држе 
до доспећа 

0032 
 
 
  

048 и 
део 049 

9. Остали дугорочни финансијски 
пласмани 

0033 
 
 
  

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

0034 

 
 
  

050 и 
део 059 

1. Потраживања од матичног и 
зависних правних лица 

0035 
  
 
 

051 и 
део 059 

2. Потраживања од осталих 
повезаних лица 

0036 
 
 
  

052 и 
део 059 

3. Потраживања по основу продаје на 
робни кредит 

0037 
  
 
 

053 и 
део 059 

4. Потраживање за продају по 
уговорима о финансијском лизингу 

0038 
 
 
  

054 и 
део 059 

5. Потраживања по основу јемства 0039 
 
 
  

055 и 
део 059 

6. Спорна и сумњива потраживања 0040 
 
 
  

056 и 
део 059 

7. Остала дугорочна потраживања 0041 
 
 
  

288 
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА 
СРЕДСТВА 

0042 
  
 
 



Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 

Износ 

Текућа година 

Претходна година 

Крајње стање 
31.12.2013. 

Почетно стање 
01.01.2013. 

1 2 3 4 5 6 7 

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

0043 
  
 
 

6.808 6.093 6.864

Класа 1 
I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 
+ 0049 + 0050) 

0044 
  
 
 

10 149 236

10 
1. Материјал, резервни делови, алат и 
ситан инвентар 

0045 
 
 
 

11 
2. Недовршена производња и 
недовршене услуге 

0046 
 
 
  

12 3. Готови производи 0047 
 
 
 

13 4. Роба 0048 
 
 
  

14 5. Стална средства намењена продаји 0049 
 
 
  

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 
 
 
  

10 149 236

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

0051 
  
 
 

4.963 3.417 5.734

200 и 
део 209 

1. Купци у земљи - матична и зависна 
правна лица 

0052 
 
 
  

201 и 
део 209 

2. Купци у иностранству - матична и 
зависна правна лица 

0053 
  
 
 

202 и 
део 209 

3. Купци у земљи - остала повезана 
правна лица 

0054 
 
 
  

203 и 
део 209 

4. Купци у иностранству - остала 
повезана правна лица 

0055 
  
 
 

 
204 и 
део 209 

5. Купци у земљи 0056 

  
 
 

4.963 3.417 5.734

205 и 
део  
209 

6. Купци у иностранству 0057 

 
 
  

206 и 
део 209 

7. Остала потраживања по основу 
продаје 

0058 
  
 
 

21 
III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ 
СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 

0059 
 
 
 

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 
 
 
  

1.294 1.495 549

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

0061 

 
 
  

23 осим 
236 и 
237 

VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ 
ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 
0066 + 0067) 

0062 

 
 
  

55 55

230 и 
део 239 

1. Краткорочни кредити и пласмани - 
матична и зависна правна лица 

0063 
 
 
  

231 и 
део 239 

2. Краткорочни кредити и пласмани - 
остала повезана правна лица 

0064 
  
 
 

232 и 
део 239 

3. Краткорочни кредити и зајмови у 
земљи 

0065 
 
 
  

55 55

233 и 
део 239 

4. Краткорочни кредити и зајмови у 
иностранству 

0066 
 
 
  



Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 

Износ 

Текућа година 

Претходна година 

Крајње стање 
31.12.2013. 

Почетно стање 
01.01.2013. 

1 2 3 4 5 6 7 
234, 
235, 

238 и 
део 239 

5. Остали краткорочни финансијски 
пласмани 

0067 

  
 
 

24 
VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И 
ГОТОВИНА 

0068 
  
 
 

528 968 205

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 
 
 
  

6 5

28 осим 
288 

IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА 
РАЗГРАНИЧЕЊА 

0070 
 
 
  

7 4 85

  

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

0071 

  
 
 

45.905 45.895 18.983

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072 
 
 
  

  ПАСИВА 
   

 
  

  

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

0401 

  
 
 

25.363 22.395

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

0402 
 
 
 

5.358 5.358 5.358

300 1. Акцијски капитал 0403 
 
 
  

5.358 5.358 5.358

301 
2. Удели друштава с ограниченом 
одговорношћу 

0404 
  
 
 

302 3. Улози 0405 
 
 
  

303 4. Државни капитал 0406 
 
 
  

304 5. Друштвени капитал 0407 
 
 
  

305 6. Задружни удели 0408 
 
 
  

306 7. Емисиона премија 0409 
 
 
  

309 8. Остали основни капитал 0410 
 
 
  

31 
II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ 
КАПИТАЛ 

0411 
 
 
  

047 и 
237 

III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ 
АКЦИЈЕ 

0412 
 
 
  

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413 
 
 
  

330 

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

0414 

  
 
 28.083 28.083

33 осим 
330 

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО 
ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ 
И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ 
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА 
(потражна салда рачуна групе 33 осим 
330) 

0415 

  
 
 



Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 

Износ 

Текућа година 

Претходна година 

Крајње стање 
31.12.2013. 

Почетно стање 
01.01.2013. 

1 2 3 4 5 6 7 

33 осим 
330 

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО 
ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ 
И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ 
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА 
(дуговна салда рачуна групе 33 осим 
330) 

0416 

  
 
 

34 
VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК 
(0418 + 0419) 

0417 
  
 
 

6.005 3.458 170

340 
1. Нераспоређени добитак ранијих 
година 

0418 
  
 
 

5.577
170

341 
2. Нераспоређени добитак текуће 
године 

0419 
 
 
  

428 3.288 170

  IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420 
  
 
 

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 
 

0421 

  
 
 

14.083 14.504 14.504

350 1. Губитак ранијих година 0422 
  
 
 

14.083 14.504 14.504

351 2. Губитак текуће године 0423 
 
 
  

  
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И 
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 

0424 
  
 
 

3.477

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

0425 

 
 
  

400 
1. Резервисања за трошкове у 
гарантном року 

0426 
  
 
 

401 
2. Резервисања за трошкове 
обнављања природних богатстава 

0427 
  
 
 

403 
3. Резервисања за трошкове 
реструктурирања 

0428 
 
 
  

404 
4. Резервисања за накнаде и друге 
бенефиције запослених 

0429 
 
 
  

405 
5. Резервисања за трошкове судских 
спорова 

0430 
 
 
  

402 и 
409 

6. Остала дугорочна резервисања 0431 
  
 
 

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

0432 

 
 
  

3.477

410 
1. Обавезе које се могу конвертовати 
у капитал 

0433 
  
 
 

411 
2. Обавезе према матичним и 
зависним правним лицима 

0434 
 
 
  

412 
3. Обавезе према осталим повезаним 
правним лицима 

0435 
 
 
  

413 
4. Обавезе по емитованим хартијама 
од вредности у периоду дужем од 
годину дана 

0436 
 
 
  

414 
5. Дугорочни кредити и зајмови у 
земљи 

0437 
 
  
 

415 
6. Дугорочни кредити и зајмови у 
иностранству 

0438 
 
 
  



Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 

Износ 

Текућа година 

Претходна година 

Крајње стање 
31.12.2013. 

Почетно стање 
01.01.2013. 

1 2 3 4 5 6 7 

416 
7. Обавезе по основу финансијског 
лизинга 

0439 
 
 
  

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440 
 
 
  

3.477

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 
 
 
  

42 до 
49 

(осим 
498) 

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 
0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 
0462) 

0442 

 
 
  

17.065 23.500 27.959

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

0443 

 
 
  

6.103 3.699 3.818

420 
1. Краткорочни кредити од матичних и 
зависних правних лица 

0444 
  
 
 

421 
2. Краткорочни кредити од осталих 
повезаних правних лица 

0445 
 
 
 

422 
3. Краткорочни кредити и зајмови у 
земљи 

0446 
 
 
  

75

423 
4. Краткорочни кредити и зајмови у 
иностранству 

0447 
 
 
  

427 
5. Обавезе по основу сталних 
средстава и средстава обустављеног 
пословања намењених продаји 

0448 
  
 
 

424, 
425, 

426 и 
429 

6. Остале краткорочне финансијске 
обавезе 

0449 

  
 
 

6.103 3.699 3.743

430 
II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ 
И КАУЦИЈЕ 

0450 
  
 
 

18 19 107

43 осим 
430 

III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 
+ 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 
0458) 

0451 

  
 
 

1.140 1.620 5.032

431 
1. Добављачи - матична и зависна 
правна лица у земљи 

0452 
  
 
 

432 
2. Добављачи - матична и зависна 
правна лица у иностранству 

0453 
  
 
 

433 
3. Добављачи - остала повезана 
правна лица у земљи 

0454 
  
 
 

434 
4. Добављачи - остала повезана 
правна лица у иностранству 

0455 
  
 
 

435 5. Добављачи у земљи 0456 
 
 
  

1.140 1.620 5.010

436 6. Добављачи у иностранству 0457 
  
 
 

439 7. Остале обавезе из пословања 0458 
  
 
 

22

44, 45 и 
46 

IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ 
ОБАВЕЗЕ 

0459 
  
 
 

8527 13.967 14.419

47 
V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА 
НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 

0460 
 
 
  

891 2.840 3.115

48 
VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, 
ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 

0461 
  
 
 

386 1.355 1.468

49 осим 
498 

VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА 
РАЗГРАНИЧЕЊА 

0462 
  
 
 



Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 

Износ 

Текућа година 

Претходна година 

Крајње стање 
31.12. 2013. 

Почетно стање 
01.01.2013. 

1 2 3 4 5 6 7 

  

Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ 
КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 
- 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 
0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) 
≥ 0 

0463 

  
 
 
 

8.976

  
Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 
0441 + 0401 - 0463) ≥ 0 

0464 
 
 
  

45.905 45.895 18.983

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465 
 
 
 

  

   

У  Шапцу    Законски заступник  

    М.П. _____________________________ 

дана 16.03.2015.године        
 

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва,  задруге и предузетнике 
("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014) 

 



Попуњава правно лице - предузетник 

Матични број 0 7 1 2 1 9 6 2 Шифра делатности 5 8 1 3 ПИБ 1 0 2 2 3 0 1 5 5

Назив:    АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ГЛАС ПОДРИЊА“ А.Д. ШАБАЦ 

Седиште:  15000 Шабац, Кнеза Лазара бр.1 

   
БИЛАНС УСПЕХА 

за период од 01.01. до 31.12.2014. године 

                                - у хиљадама динара - 

Група рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 
И з н о с 

Текућа година Претходна година 

1 2 3 4 5 6 
   ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА  

60 до 65, осим 
62 и 63 

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ  
    (1002 + 1009 + 1016 + 1017) 

1001 
 
 
 

26.791 
 

35.175

60 
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ  
   (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) 

1002 
  
 
 

 
1.228

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

1003 
 
 
  

 

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

1004 
 
 
  

 

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

1005 
  
 
 

 

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

1006 
  
 
 

 

604 
5. Приходи од продаје робе на домаћем 
тржишту 

1007 
 
 
  

 
1.228

605 
6. Приходи од продаје робе на иностраном 
тржишту 

1008 
  
 
 

 

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

1009 
  
 
 

25.800 
 

33.061

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

1010 
  
 
 

 

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

1011 
 
 
  

 

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

1012 
  
 
 

 

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

1013 
  
 
 

 

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

1014 
  
 
 

25.800 
 

33.061

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

1015 
  
 
 

 

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

1016 
  
 
 

 

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 
 
 
  

991 
 

886

  
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 

  
 
 

 

 
50 до 55, 62 и 

63 

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

1018 

  
 
 

27.230 
 

30.455



Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 
И з н о с 

Текућа година 
Претходна 
година 

1 2 3 4 5 6 

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019
 

 
1.222

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020
 

 

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

1021
 

 

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

1022
 

 

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023
 

139 
 

244

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024
 1.232 

 
1.468

52 
VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И 
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 

1025
 18.412 

 
18.893

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026
 

5.335 
 

5.563

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027
 674 

 
498

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028
 

 

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029
 

1.438 
 

2.567

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

 
 

4.720

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

 439 
 

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

 

66, осим 662, 
663 и 664 

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И 
ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 
1036 + 1037) 

1033
 

 

660 
1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних 
лица 

1034
 

 

661 
2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних 
лица 

1035
 

 

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

1036
 

 

669 4. Остали финансијски приходи 1037
 

 

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

 

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

1039
 

 

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) 1040
 3 

 
290

56, осим 562, 
563 и 564 

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

1041  
1

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

1042
 

 

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

1043
 

 

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

1044
 

 



Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 
И з н о с 

Текућа година 
Претходна 
година 

1 2 3 4 5 6 

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045
 

 
1

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046
 3 

 
289

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

1047
 

 

  
Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040) 1048

 
 

  
Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032) 1049

 

3 
 

290

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

1050

 
319 

 

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

1051
 

258 
 

1.457

67 и 68, осим 
683 и 685 

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052
 1.349 

 
3.590

57 и 58, осим 
583 и 585 

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053
 479 

 
2.697

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

1054
 

489 
 

3.866

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

1055
 

 

69-59 

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

1056

 

 

59-69 

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

1057

 

 

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

1058
 489 

 
3.866

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

1059
 

 

   П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 
 

 

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060
 61 

 
578

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061
 

 

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062
 

 

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063  

  
С. НЕТО ДОБИТАК  
(1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063) 

1064
 

428 
 

3.288

  
Т. НЕТО ГУБИТАК  
(1059 - 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) 

1065
 

 

   I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ 
УЛАГАЧИМА 

1066
 

 

   II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ 
ВЛАСНИКУ 

1067
 

 

  III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ 
УЛАГАЧИМА 

1068  

  IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ 
ВЛАСНИКУ 

1069  



Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 
И з н о с 

Текућа година 
Претходна 
година 

1 2 3 4 5 6 
  

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 
  
 
 

  

  
1. Основна зарада по акцији 1070 

  
 
 

  

  
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1071 

  
 
 

  

 

У   Шапцу  Законски заступник  

  М.П. _____________________________ 

дана  16.03.2015.  године     
 

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва,  задруге и предузетнике 
("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014) 



Попуњава правно лице - предузетник 

Матични број  0 7 1 2 1 9 6 2 Шифра делатности 5 8 1 3 ПИБ 1 0 2 2 3 0 1 5 5

Назив: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ГЛАС ПОДРИЊА“ А.Д. ШАБАЦ 

Седиште: 15000 Шабац, Кнеза Лазара бр.1 

 
ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ 

за период од  01.01. до 31.12. 2014. године 
                                - у хиљадама динара - 

Група 

ПОЗИЦИЈА АОП 

Напомена Износ 

рачуна, 
рачун 

број Текућа година Претходна година 

1 2 3 4 5 6 

  

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА   
 
 
 

  

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) 2001 
 
 
  

428 3.288

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) 2002 
  
 
 

  

  

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ 
ГУБИТАК 

  
 
 
  

  

а) Ставке које неће бити рекласификоване у 
Билансу успеха у будућим периодима 

  
  
 
 

  

330 

1. Промене ревалоризације нематеријалне 
имовине, некретнина, постројења и опреме 

  
 
 
  

  

а) повећање ревалоризационих резерви 2003 
 
 
  

  

б) смањење ревалоризационих резерви 2004 
 
 
  

  

331 

2. Актуарски добици или губици по основу 
планова дефинисаних примања 

  
 
 
  

  

а) добици 2005 
 
 
  

  

б) губици 2006 
  
 
 

  

332 

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

  
 
 
  

  

а) добици 2007 
  
 
 

  

б) губици 2008 
  
 
 

  

333 

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

  
 
 
  

  

а) добици 2009 
  
 
 

  

б) губици 2010 
  
 
 

  

  

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

  

 
 
    

334 
 

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

  
  
 
 

  

а) добици 2011 
  
 
 

  

б) губици 2012 
  
 
 

  

 



Група 

ПОЗИЦИЈА АОП

Напомена Износ 

рачуна
, рачун 

број Текућа година Претходна година 

1 2 3 4 5 6 

335 

2. Добици или губици од инструмената заштите нето 
улагања у инострано пословање 

  
  
 
 

  

а) добици 2013
  
 
 

  

б) губици 2014
 
 
  

  

336 

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

  
 
 
  

  

а) добици 2015
 
 
  

  

б) губици 2016
 
 
  

  

337 

4. Добици или губици по основу хартија од вредности 
расположивих за продају 

  
 
 
  

  

а) добици 2017
 
 
  

  

б) губици 2018
 
 
  

  

  
I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 + 
2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 + 
2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) ≥ 0 

2019
  
 
 

  

  
II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 + 
2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 + 
2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ≥ 0 

2020

  
 
 

  

  
III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ 
ГУБИТАК ПЕРИОДА 

2021
 
 
  

  

  
IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 - 
2020 - 2021) ≥ 0 

2022
  
 
 

  

  
V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 
2019 + 2021) ≥ 0 

2023
 
 
  

  

  
В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ 
ПЕРИОДА 

  
 
 
 

  

  
I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 
+ 2022 - 2023) ≥ 0 

2024
  
 
 

428 3.288

  
II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 
+ 2023 - 2022) ≥ 0 

2025
 
 
  

  

  

Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ 
ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0 или АОП 2025 > 
0 

2026
 
 
  

  

1. Приписан већинским власницима капитала 2027
 
 
  

  

2. Приписан власницима који немају контролу 2028
 
 
  

  

 

У Шапцу   Законски заступник  

    М.П. _____________________________ 

дана 16.03.2014.године        
 
 

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва,  задруге и предузетнике 
("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014) 

 
 



 

Попуњава правно лице - предузетник 

Матични број  0 7 1 2 1 9 6 2 Шифра делатности 5 8 1 3 ПИБ 1 0 2 2 3 0 1 5   

Назив: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ГЛАС ПОДРИЊА“ А.Д. ШАБАЦ 

Седиште: 15000 Шабац, Кнеза Лазара бр.1 

 

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 
за период од  01.01. до 31.12. 20 14. године 

 
                                 - у хиљадама динара - 

Позиција АОП 
Износ 

Текућа година 
Претходна 
година 

1 2 3 4 
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 

3001 
32.297

37.567
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) 

1. Продаја и примљени аванси 3002 
31.306

36.681

2. Примљене камате из пословних активности 3003 
0

0

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 
991

886

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 
32.737

36.241

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 
10.254

14.934

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 
18.412

18.893

3. Плаћене камате 3008 
3

289

4. Порез на добитак 3009 
478

185

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 
3.590

1.940

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 1.326

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012 
440

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА 
3013 

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

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014 

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

3015 

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016 

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017 
 
 

 

5. Примљене дивиденде 3018 
 
 

 

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

 

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020 
 
 

 

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

3021 
 
 

 

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022 
 
 

 

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

 

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

 

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА 
3025 

 
 
 

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

1. Увећање основног капитала 3026 
 
 

 

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027   



Позиција АОП 
Износ 

Текућа година 
Претходна 
година 

1 2 3 4 

3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028 

4. Остале дугорочне обавезе 3029 

5. Остале краткорочне обавезе 3030 

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) 3031 563

1. Откуп сопствених акција и удела 3032 

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033 

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034 563

4. Остале обавезе (одливи) 3035 

5. Финансијски лизинг 3036 

6. Исплаћене дивиденде 3037 

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) 3038 

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) 3039 563

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040 
32.297

37.567

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041 
32.737

36.804

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) 3042 
0

763

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) 3043 
440

0

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 
968

205

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3045 

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3046 

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 
(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) 

3047 
528

968

 

У Шапцу   Законски заступник  

    М.П. _____________________________ 

дана 16.03.2014.године        
 
Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва,  задруге и предузетнике 
("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014) 
 

 



Попуњава правно лице - предузетник 

Матични 
број 

0  7  1  2  1  9 6  2 
Шифра 
делатности

5 8 1  3  ПИБ  1 0 2 2 3 0 1 5 5

Назив: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ГЛАС ПОДРИЊА“ А.Д. ШАБАЦ 

Седиште: 15000 Шабац, Кнеза Лазара бр.1 

                            
 ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ 

                                             за период од  01.01. до 31.12. 2014. године 
- у хиљадама динара – 

Редни 
број 

 

ОПИС 
  
  

Компоненте капитала  

АОП 

30 

АОП 

31 

АОП

32 

Основни капитал
Уписани а 
неуплаћени 
капитал 

Резерве 

1 2    3 4 5 

1. 

Почетно стање претходне године 
на дан 01.01.2013 

        

а) дуговни салдо рачуна 4001 
 

4019   4037  

б) потражни салдо рачуна 4002 
5.358 

4020   4038  

2. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена 
рачуноводствених политика 

 
 
 

       

а) исправке на дуговној страни 
рачуна 

4003 
 

4021   4039  

б) Исправке на потражној страни 
рачуна 

4004 
 

4022   4040  

3. 

Кориговано почетно стање 
претходне године на дан 01.01. 
2013 

 
 
 

       

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

4005 
 

4023   4041  

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

4006 
5.358

 
4024   4042  

4. 

Промене у претходној 2013 години  
 
 

       

а) промет на дуговној страни рачуна 4007 
 

4025   4043  

б) промет на потражној страни 
рачуна 

4008 
 

4026   4044  

5. 

Стање на крају претходне године 
31.12.2013 

 
 

       

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

4009 
 

4027   4045  

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

4010 
5.358

 
4028   4046  

6. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена 
рачуноводствених политика 

 
 
 

       

а) исправке на дуговној страни 
рачуна 

4011 
 

4029   4047  

б) исправке на потражној страни 
рачуна 

4012 
 

4030   4048  

7. 

Кориговано почетно стање текуће 
године на дан 01.01. 2014 

 
 
 

       

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

4013 
 
 

4031   4049  

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

4014 
 

5.358 
4032   4050  

8. 

Промене у текућој 2014 години  
 
 

       

а) промет на дуговној страни рачуна 4015 
 

4033   4051  

б) промет на потражној страни 
рачуна 

4016 
 

4034   4052  

9. 

Стање на крају текуће године  
31.12. 2014  

 
 

 
 
 

 
 
 

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

4017   4035   4053  

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

4018 
5.358 

4036   4054  



Редни 
Број 

ОПИС 
 
 

Компоненте капитала  

АОП 

35 

АОП 

047 и 237 

АОП 

34 

Губитак 
Откупљене 
сопствене 
акције 

Нераспоређени добитак 

 

2    6 7 8 

1. 

Почетно стање претходне године 
на дан 01.01.2013 

     
 

  

а) дуговни салдо рачуна 4055 
5.528

 
4073   4091  

б) потражни салдо рачуна 4056 
 

4074   4092 170 

2. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена 
рачуноводствених политика 

 
 
 

       

а) исправке на дуговној страни 
рачуна 

4057   4075   4093  

б) исправке на потражној страни 
рачуна 

4058 
 

4076   4094  

3. 

Кориговано почетно стање 
претходне  године на дан 01.01. 
2013 

 
 
 

       

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

4059 
5.528 

 
4077   4095  

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

4060 
 

4078   4096 170 

4. 

Промене у претходној 2013 години  
 

       

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 
8.976

 
4079   4097  

б) промет на потражној страни 
рачуна 

4062 
 

4080   4098 3.288 

5. 

Стање на крају претходне године 
31.12.2013 

 
 
 

       

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

4063 
14.504 

 
4081   4099  

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

4064 
 
 

4082   4100 3.458 

6. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена 
рачуноводствених политика 

 
 
 

       

а) исправке на дуговној страни 
рачуна 

4065 
 

4083   4101  

б) исправке на потражној страни 
рачуна 

4066 
 

4084   4102  

7. 

Кориговано почетно стање текуће 
године на дан 01.01.2014 

 
 
 

       

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

4067 
14.504 

 
4085   4103  

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

4068 
 

 
4086   4104 3.458 

8. 

Промене у текућој 2014 години            

а) промет на дуговној страни рачуна 4069 
3.037 

4087   4105 3.458 

б) промет на потражној страни 
рачуна 

4070 
3.458

 
4088   4106 6.005 

9. 

Стање на крају текуће године  
31.12. 2014 

 
 
 

       

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

4071 
14.083

 
4089   4107  

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

4072 
 
 

4090   4108 6.005 

 

 

 

 

 



Редни 
број 

ОПИС 
  

Компоненте осталог резултата 

АОП 

330 

АОП 

331 

АОП 

332 

Ревалоризационе 
резерве 

Актуарски 
добици или 

губици 

Добици или губици 
по основу улагања у 

власничке 
инструменте 
капитала 

1 2    9 10    11 

1. 

Почетно стање претходне године на дан 
01.01.2013 

  
 

     

а) дуговни салдо рачуна 4109 
 
 

4127   4145  

б) потражни салдо рачуна 4110 
 

4128   4146  

2. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика 

 
 
 

       

а) исправке на дуговној страни рачуна 4111 
 

4129   4147  

б) исправке на потражној страни рачуна 4112 
 

4130   4148  

3. 

Кориговано почетно стање претходне 
године на дан 01.01. 2013 

 
 

       

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

4113 
 

4131   4149  

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

4114 
 
 

4132   4150  

4. 

Промене у претходној 2013 години  
 
 

       

а) промет на дуговној страни рачуна 4115 
 
 

4133   4151  

б) промет на потражној страни рачуна 4116 
28.083 

 
4134   4152  

5. 

Стање на крају претходне године 
31.12.2013 

 
 
 

       

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

4117 
 
 

4135   4153  

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

4118 28.083  4136   4154  

6. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика 

 
 
 

       

а) исправке на дуговној страни рачуна 4119 
 

4137   4155  

б) исправке на потражној страни рачуна 4120 
 
 

4138   4156  

7. 

Кориговано почетно стање текуће 
године на дан 01.01. 2014 

 
 
 

       

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

4121 
 

4139   4157  

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

4122 
28.083

 
4140   4158  

8. 

Промене у текућој 2014 години  
 

       

а) промет на дуговној страни рачуна 4123 
 

4141   4159  

б) промет на потражној страни рачуна 4124 
 

4142   4160  

9. 

Стање на крају текуће године  
31.12.2014 

           

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

4125 
 
 

4143   4161  

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

4126 
28.083 

4144   4162  

 



 

 

 Редни 
број 

  

 ОПИС 
 
  

Компоненте осталог резултата 

АОП 

333 

АОП

334 и 335 

АОП 

336 

Добици или губици по 
основу удела у осталом 
добитку или губитку 

придружених друштава 

Добици или 
губици по основу 

иностраног 
пословања и 
прерачуна 

финансијских 
извештаја 

Добици или губици 
по основу хеџинга 
новчаног тока 

1 2    12 13    14 

1. 

Почетно стање претходне године на 
дан 01.01.____ 

           

а) дуговни салдо рачуна 4163 
 

4181   4199  

б) потражни салдо рачуна 4164 
 

4182   4200  

2. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена 
рачуноводствених политика 

 
 
 

       

а) исправке на дуговној страни рачуна 4165 
 

4183   4201  

б) исправке на потражној страни 
рачуна 

4166 
 

4184   4202  

3. 

Кориговано почетно стање 
претходне године на дан 01.01. ____ 

 
 
 

       

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

4167 
 

4185   4203  

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

4168 
 
 

4186   4204  

4. 

Промене у претходној _____ години  
 

       

а) промет на дуговној страни рачуна 4169 
 

4187   4205  

б) промет на потражној страни рачуна 4170 
 

4188   4206  

5. 

Стање на крају претходне године 
31.12.____ 

 
 
 

       

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

4171 
 
 

4189   4207  

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

4172 
 
 

4190   4208  

6. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена 
рачуноводствених политика 

 
 
 

       

а) исправке на дуговној страни рачуна 4173 
 

4191   4209  

б) исправке на потражној страни 
рачуна 

4174 
 

4192   4210  

7. 

Кориговано почетно стање текуће 
године на дан 01.01. _____ 

 
 
 

       

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

4175 
 

4193   4211  

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

4176 
 
 

4194   4212  

8. 

Промене у текућој _____ години  
 

       

а) промет на дуговној страни рачуна 4177 
 

4195   4213  

б) промет на потражној страни рачуна 4178 
 

4196   4214  

9. 

Стање на крају текуће године  
31.12. _____ 

           

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

4179 
 

4197   4215  

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

4180 
 
 

4198   4216  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Редни 
број 

 

 
 ОПИС 

 
  

Компоненте осталог резултата 

АОП

Укупан капитал 
[∑(ред 1б кол 3 до 
кол 15) - ∑(ред 1а 

кол 3 до кол 15)] ≥ 0 

АОП 

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

кол 15)] ≥ 0 

АОП 

337 

Добици или губици по 
основу ХОВ 

расположивих за продају
1 2    15   16   17 

1. 

Почетно стање претходне године на 
дан 01.01.2013 

     
 

           

а) дуговни салдо рачуна 4217  
4235

0 
4244 8.976 

б) потражни салдо рачуна 4218    

2. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена 
рачуноводствених политика 

           

а) исправке на дуговној страни рачуна 4219 
 

4236
 

4245  

б) исправке на потражној страни рачуна 4220 
 

 

3. 

Кориговано почетно стање 
претходне године на дан 01.01. 2013 

 
 
 

       

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

4221 
 
 

4237
0 

4246 8.976 
б) кориговани потражни салдо рачуна 
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 

4222 
 
 

 

4. 

Промене у претходној 2013 години  
 

       

а) промет на дуговној страни рачуна 4223 
 

4238 31.371 

4247 8.976 

б) промет на потражној страни рачуна 4224 
 

  

5. 

Стање на крају претходне године 
31.12.2013 

 
 
 

       

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

4225 
 

4239
22.395 

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

4226 
 

 

6. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена 
рачуноводствених политика 

 
 
 

       

а) исправке на дуговној страни рачуна 4227 
 

4240
 

4249  

б) исправке на потражној страни рачуна 4228 
 

 

7. 

Кориговано почетно стање текуће 
године на дан 01.01. _____ 

 
 

       

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

4229 
 

4241
22.395 

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

4230 
 

 

8. 

Промене у текућој 2014 години  
 

       

а) промет на дуговној страни рачуна 4231 
 

4242
2.968 

4251 0 

б) промет на потражној страни рачуна 4232 
 

 

9. 

Стање на крају текуће године  
31.12. 2014 

 
 

       

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

4233 
 

4243 25.363  4252 0 
б) потражни салдо рачуна  
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 

4234 
 

 

У Шапцу   Законски заступник  

    М.П. _____________________________ 

дана 16.03.2014.године        
 

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва,  задруге и предузетнике 
("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014) 



GLAS PODRINJA A.D. ŠABAC

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2014. GODINU
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Finansijski izveštaji su dati kao pojedinačni finansijski izveštaji društva.

1.1. Osnovni podaci o društvu
Pun naziv društva: AKCIONARSKO DRUŠTVO "GLAS PODRINJA" A.D. ŠABAC
Skraćeni naziv društva: "GLAS PODRINJA" A.D. ŠABAC
Sedište društva: Kneza Lazara 1,  15000 Šabac
Veličina društva: Mikro pravno lice
Oblik organizovanja: Akcionarsko društvo
Matični broj: 7121962
Šifra delatnosti: 5813
PIB: 102230155

1.2. Istorijat društva
Društvo je osnovano 1949.godine, kao državno preuzeće. Dana 14.09.2006.godine upisuje se u registar privrednih
subjekata statusna promena-odvajanje uz osnivanje, kojom se deo postojećeg Javnog preduzeća "Glas podrinja" odvaja
i osniva Javno preduzeće "Radio televizija Šabac". Proces svojinske transformacije je završen  23.11.2007.godine, kada
je 70% državnog kapitala kupio konzorcijum fizičkih lica i od tada Društvo posluje kao akcionarsko društvo. Promena 
pravnog statusa je registrovana kod Agencije za privredne registre, rešenjem br.BD 154322/2007 od 18.01.2008.godine.
Dana 25.04.2013.godine upisuje se u registar privrednih subjekata Rešenje br.10-897/13-754/05 od 18.04.2013.godine 
o prenosu kapitala privrednog društva Akcionarsko društvo Glas Podrinja Šabac kojim se konstatuje da je Ugovor o 
prodaji 70% državnog kapitala metodom javne aukcije subjekta privatizacije Glas Podrinja a.d. Šabac zaključen dana 
23.11.2007.godine izmedju Agencije za privatizaciju i Konzorcijuma fizičkih lica čiji je predstavnik Slobodan Teodorović
overen pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu pod Ov.br.1782/2007 raskinut, a rešenjem Agencije za privredne regi-
stre br.10-898/13-754/05 od 18.04.2013.godine vrši se prenos sopstvenih akcija privrednog društva "Glas Podrinja" a.d.
Šabac na Agenciju za privatizaciju.
Dana 21.06.2013.godine upisuje se u Registar subjekata Odluka Agencije za privatizaciju o imenovanju privremenog  
zastupnika subjekta privatizacije društva "Glas Podrinja" a.d. Šabac kojom se imenuje Dragan (Dobrivoja) Mirkovića iz 
Malog Zvornika za privremenog zastupnika kapitala subjekta privatizacije.

I. NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

1.      INFORMACIJE O DRUŠTVU

Page 2 of 29



1.4. Organi društva
Prema Statutu, organi društva su:

1.5. Zaposlenost u društvu

– visoka stručna sprema (VIII) 0
– visoka stručna sprema (VII-2) 0
– visoka stručna sprema (VII-1) 3
– viša stručna sprema (VI) 4
– visokokvalifikovani radnici (V) 0
– srednja stručna sprema (IV) 10
– kvalifikovani radnici (III) 0
– polukvalifikovani radnici (II) 0
– niža stručna sprema (I) 0
– nekvalifikovani radnici 1
Ukupno: 18

2. OSNOVI ZA PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

– izvršni direktor, kao organ poslovođenja ili rukovodjenja;

Pored navedene pretežne delatnosti, društvo obavlja i sledeće delatnosti: 
izdavanje poslovnog prostora u zakup;
usluge reklame i informisanja u listu;

– Skupština, kao organ vlasnika kapitala;
– Jednodomno upravljanje-odbor direktora, kao organ upravljanja;

1.3. Delatnost
Pretežna delatnost Akcionarskog društva "Glas podrinja" Šabac je 5813 izdavanje novina. 

Glas podinja a.d. Šabac je na dan 31. decembra 2014. godine imalo 18 zaposlenih radnika. Kvalifikaciona struktura radnika je 
sledeća:
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3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA
3.1. Poslovni prihodi

3.2. Poslovni rashodi

Poslovni prihodi obuhvataju prihode od prodaje robe, proizvoda i usluga, prihode od aktiviranja učinaka, prihode od subvencija, 
dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja dažbina po osnovu prodaje robe, proizvoda i usluga, prihode od doprinosa i 
članarina, kao i druge prihode koji su obračunati u knjigovodstvenoj ispravi, nezavisno od vremena naplate. 

Poslovni rashodi uključuju rashode direktnog materijala, proizvodne usluge, rezervisanja, amortizaciju, nematerijalne troškove, 
poreze i doprinose pravnog lica nezavisne od rezultata, bruto zarade i ostale lične rashode, nezavisno od trenutka plaćanja.

Finansijski izveštaji su iskazani u hiljadama dinara (RSD) odnosno u funkcionalnoj valuti koja je domicilna valuta Republike 
Srbije, a prikazani su u formatu propisanom Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, 
zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (Sl.glasnik RS br. 95/2014, 144/2014).

Finansijski izveštaji privrednog društva su sastavljeni u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) i 
međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI) koje je izdao Međunarodni komitet za računovodstvene standarde 
(IASC), Zakonom o računovodstvu i reviziji ("Službeni glasnik RS", br. 46/2006 i 111/2009-dr.zakon i 62/2013-dr.zakon), drugim 
podzakonskim propisima donetim na osnovu tog zakona, kao i u skladu sa izabranim i usvojenim računovodstvenim politikama 
društva.

3.3. Preračunavanje stranih sredstava plaćanja i računovodstveni tretman kursnih razlika

Sva sredstva odnosno potraživanja i obaveze u stranim sredstvima plaćanja preračunavaju se u odgovorajuću dinarsku 
protivvrednost po srednjem kursu na dan bilansa. Transakcije u stranoj valuti su iskazane u dinarima po srednjem kursu 
važećem na dan transakcije.
Pozitivne i negativne kursne razlike nastale po izvršenim deviznim transakcijama u toku godine iskazuju se u bilansu uspeha kao
deo finansijskih prihoda ili rashoda.

3.4. Nematerijalna ulaganja
Nematerijalna ulaganja se procenjuju po nabavnoj vrednosti. Nabavna vrednost predstavlja fakturnu vrednost dobavljača, 
zajedno sa svim ostalim troškovima nastalim do aktiviranja nematerijalnih ulaganja.
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3.5. Osnovna sredstva

3.6. Zalihe

3.7. Kratkoročna potraživanja

3.8. Kratkoročne obaveze

Amortizacija nematerijalnih ulaganja se obračunava za svako nematerijalno ulaganje pojedinačno. U skladu sa odlukom 
rukovodstva, amortizacija se obračunava po stopama definisanim Pravilnikom o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po 
grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe. Društvo ima nematerijalna ulaganja nastala izdvajanjem vrednosti 
građevinskog zemljišta koje se u katastru nepokretnosti vodi kao pravo korišćenja od vrednosti građevinskog objekta u katastru 
evidentirano kao pravo svojine a po Odluci rukovodstva na osnovu procene fer vrednosti kao početne nabavne vrednosti u 
skladu sa novim Pravilnikom o računovodstvenim politikama. 

Osnovna sredstva se priznaju po nabavnoj vrednosti. Nabavna vrednost predstavlja fakturnu vrednost dobavljača, zajedno sa 
svim ostalim troškovima nastalim do aktiviranja osnovnog sredstva.
Nakon početnog priznavanja, nekretnine, postrojenja i oprema se iskazuju po revalorizovanom iznosu, koji izražava njihovu 
poštenu vrednost na dan revalorizacije, umanjenu za ukupan iznos ispravki vrednosti po osnovu amortizacije i ukupan iznos 
ispravki vrednosti po osnovu gubitaka zbog obezvređenja.

Nakon početnog priznavanja, nekretnine,  postrojenja i oprema se iskazuju po nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja u skladu sa 
MRS 16, umanjenoj za ukupan iznos obračunate amortizacije i ukupan iznos gubitka zbog obezvređenja.

Amortizacija osnovnih sredstava se obračunava za svako stalno sredstvo pojedinačno. U skladu sa odlukom rukovodstva, 
amortizacija se obračunava po stopama definisanim Pravilnikom o načinu razvrstavanja stalnih sredstava definisanim i novim 
Pravilnikom o računovodstvenim politikama društva.

Zalihe se procenjuju po nabavnoj ceni odnosno ceni koštanja ili neto prodajnoj ceni, ako je ona niža. 
Obračun izlaza zaliha se vrši po FIFO-metodu ili metodu prosečnih nabavnih ponderisanih cena. Na dan 31.12.2014.godine 
društvo nema zaliha.

Kratkoročna potraživanja se mere iz originalne fakture ili ostalih dokumenata. Ispravka vrednosti se vrši za potraživanja kod kojih 
je od roka naplate prošlo najmanje 60 odnosno najmanje godinu dana u skladu sa novim Pravilnikom o računovodstvenim 
politikama društva.

Kratkoročne obaveze se mere po vrednosti iz originalne dokumentacije. Početni iznos se koriguje na osnovu originalne 
dokumentacije.
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3.9. Lica odgovorna za sastavljanje finansijskih izveštaja
Za finansijske izveštaje koji su bili predmet ove revizije odgovorna su sledeća lica:
– izvršni direktor privrednog društva: Dragan Mirković
– rukovodilac službe računovodstva Željko Rafailović

4. PREGLED UKUPNIH PRIHODA PO PODBILANSIMA
(u hiljadama dinara)

Redni broj
Ostvareni 
prihodi u 

2014.

Ostvareni 
prihodi u 

2013.

Indeksi (3 : 
4) x 100 

1 3 4 5

1. 26.791 35.175 76,16
2. 0 0
3. 1.668 3.590 46,46
4. 0 0

28.459 38.765 73,41

(u hiljadama dinara)
2014 2013

0 0
0 0
0 1.228
0 0
0 0
0 0

25.800 33.061
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe za sopstvene potrebe
Prihodi od aktiviranja ili potrošnje proizvoda i usluga za sopstvene potrebe
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda

Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima
Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima
Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu

5.       ANALITIČKA STRUKTURA UKUPNIH PRIHODA ISKAZANIH U PODBILANSIMA

Podbilansi prihoda iz bilansa uspeha

2

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima
Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu

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

UKUPNI PRIHODI 

Poslovni prihodi
Finansijski prihodi
Ostali prihodi
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja

Prema Zakonu o računovodstvu i reviziji Pravilniku o računovodstvenim politikama akcionarskog društva "Glas podrinja", MSFI i 
podzakonskim propisima,  poslovne prihode čine prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga, prihodi od aktiviranja učinaka, prihodi od 
subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i dr. 

5.1. Poslovni prihodi
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0 0
0 0

991 886
0 0
0 0

26.791 35.175

(u hiljadama dinara)
2014 2013

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

(u hiljadama dinara)
2014 2013

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

777 1.280
0 0

467 1.099
0 0

105 1.211
0 0
0 0
0 0
0 0

Prihodi od usklađivanja vrednosti nematerijalnih ulaganja
Prihodi od usklađivanja vrednosti bioloških sredstava

Prihodi od usklađivanja vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme

UKUPNI FINANSIJSKI PRIHODI

5.3. Ostali prihodi

Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja nekretnina, postrojenja i opreme
Dobici od prodaje bioloških sredstava

Ostali nepomenuti prihodi

Prihodi od kamata
Pozitivne kursne razlike
Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule

Ostali finansijski prihodi

Poslovni prihodi su ostvareni prodajom proizvoda i usluga na domaćem i stranom tržištu; domaće tržište učestvuje sa 100%, a
inostrano sa 0 %. U odnosu na prethodnu godinu, poslovni prihodi su manji za  23,83 %.

Finansijski  prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica
Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica

Prihodi od tantijema i licencnih naknada
Ostali poslovni prihodi
UKUPNO POSLOVNI PRIHODI

5.2. Finansijski prihodi

Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa i povraćaja poreskih dažbina 
Prihodi po osnovu uslovljenih donacija
Prihodi od zakupnina
Prihodi od članarina

Prihodi od učešća u dobitku zavisnih pravnih lica i zajedničkih ulaganja

Prihodi od usklađivanja vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana i hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju

Prihodi od smanjenja obaveza
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja

Dobici od prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrednosti  
Dobici od prodaje materijala
Viškovi
Naplaćena otpisana potraživanja
Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika
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0 0
0 0

0 0

319 0
1.668 3.590

(u hiljadama dinara)
2014 2013

0 0
0 0
0 0

(u hiljadama dinara)

Redni broj
Ostvareni 
rashodi u 

2014.

Ostvareni 
rashodi u 

2013.

Indeksi (3 : 
4) x 100

1 3 4 5

1. 27.230 30.455 89,41
2. 3 290 1,03
3. 737 4.154 17,74
4. 0 0

27.970 34.899 80,15

(u hiljadama dinara)
2014 2013

0 1222

0 1222

139 244

Prihodi od usklađivanja vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana i hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju

Poslovni rashodi
Finansijski rashodi
Ostali rashodi

6. PREGLED UKUPNIH RASHODA PO PODBILANSIMA
U ukupne rashode, pored poslovnih rashoda, spadaju finansijski rashodi i ostali rashodi. Podaci o rashodima koji su iskazani u Bilansu 
uspeha po podbilansima dati su u narednoj tabeli.

Prihodi od usklađivanja vrednosti zaliha
Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine

Dobitak poslovanja koje se obustavlja
Prihodi, efekti promene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina
UKUPNI DOBICI POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA

UKUPNI OSTALI PRIHODI

Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana

2

Podbilansi rashoda iz bilansa uspeha

Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja
UKUPNI RASHODI

Prema okviru MRS i MSFI, Pravilniku o računovodstvenim politikama akcionarskog društva "Glas podrinja" a.d.Šabac , poslovne rashode
čine rashodi direktnog materijala i robe, finansijski rashodi i drugi poslovni rashodi koji su nastali nezavisno od trenutka plaćanja.

7.1. Poslovni rashodi 
7. ANALITIČKA STRUKTURA RASHODA ISKAZANIH U PODBILANSIMA

5.4. Dobici poslovanja koje se obustavlja

Nabavna vrednost prodate robe
Nabavna vrednost prodatih nekretnina pribavljenih radi prodaje
Ukupno grupa 50:
Troškovi materijala za izradu
Troškovi ostalog materijala (režijskog)
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1232 1468
1371 1712

11103 10484
1988 1877
615 521

1445 2623

1887 2433
1374 954

18412 18892
3478 4101
1142 1209

94 130

544 21

77 102

5335 5563
674 498

674 498
917 1372
57 378
7 15

76 113
24 26

298 198
0

59 466
1438 2568

27230 30455UKUPNI POSLOVNI RASHODI (grupa 50 do 55)

Troškovi poreza
Troškovi doprinosa
Ostali nematerijalni troškovi
Ukupno grupa 55:

Troškovi reprezentacije
Troškovi premije osiguranja
Troškovi platnog prometa
Troškovi članarina

Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih
Ostala dugoročna rezervisanja
Ukupno grupa 54:
Troškovi neproizvodnih usluga

Troškovi rezervisanja za garantni rok
Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
Rezervisanje za zadržane kaucije i depozite
Rezervisanja za troškove restrukturiranja

Ukupno grupa 53:
Troškovi amortizacije

Troškovi zakupnina
Troškovi sajmova
Troškovi reklame i propagande
Troškovi istraživanja

Troškovi transportnih usluga
Troškovi usluga održavanja

Troškovi ostalih usluga
Troškovi razvoja

Ukupno grupa 52:
Troškovi usluga na izradi učinaka

Troškovi naknade po ugovoru o privremenim ili povremenim poslovima
Troškovi naknada fizičkim licima po ostalim ugovorima
Troškovi naknada članovima upravnog  i nadzornog odbora
Ostali lični rashodi i naknade

Troškovi goriva i energije

Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca
Troškovi naknada po ugovoru o delu

Ukupno grupa 51:
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)

Troškovi naknada po autorskim ugovorima
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(u hiljadama dinara)
2014 2013

3 289

0 1
3 290

(u hiljadama dinara)
2014 2013

304 1278

258 1458
175 1418Ostali nepomenuti rashodi

Obezvređenje bioloških sredstava
Obezvređenje nematerijalnih ulaganja
Obezvređenje nekretnina, postrojenja i opreme

Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana

Manjkovi
Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje bioloških sredstava
Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i hartija od vrednosti
Gubici po osnovu prodaje materijala
Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika
Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja
Obezvređenje dugoročnih finansijskih plasmana i drugih hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju

Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe

Ostali finansijski rashodi
UKUPNI FINANSIJSKI RASHODI

Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme

7.3. Ostali rashodi

Rashodi kamata
Negativne kursne razlike
Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule
Rashodi od učešća u gubitku zavisnih pravnih lica i zajedničkih ulaganja, koji se obračunavaju korišćenjem metoda udela

Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima
Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima

Troškovi materijala se sastoje od utrošenog osnovnog, pomoćnog i režijskog materijala (rezervni delovi, šrafovska galanterija, lim, boje i
drugo), troškova goriva, električne energije i utrošenih rezervnih delova za održavanje sredstava, alata i inventara. Rezervni delovi, alat i
inventar se prilikom davanja u upotrebu odmah otpisiju sa 100%.

Za 2014. godinu zarade su obračunate i isplaćene zaposlenima za svih dvanaest meseci, dok je decembarska zarada za 2014. godinu kroz 
drugi deo zarade isplaćena 31.12.2014. godine. Porezi i doprinosi na zarade su obračunati i plaćeni sa isplatama zarade. Ostali izdaci i 
naknade, od kojih se najveći iznosi odnosi na izdatke naknade po autorskim delima fizičkim licima spoljnim saradnicima su takodje 
isplaćeni, otpremnine, nagrade, pomoći i druge naknade zaposlenima, isplaćivani su u skladu sa Opštim aktom, odnosno Ugovorom o 
radu, Statutom i Odlukom odbora direktora. Isplate su vršene uz podnošenje propisanih obračuna Poreskoj upravi.

7.2. Finansijski rashodi
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737 4154

(u hiljadama dinara)
2014 2013

0 0

(u hiljadama dinara)

Redni broj
Ostvareno u 

2014.
Ostvareno  u 

2013.
Indeksi 

1 0 4.720 0,00
2 439 0
3 0 0
4 3 290 1,03
5 931 0
6 0 564 0,00
7 489 3.866 12,65
8 0 0
9 61 578 10,55
10 0 0
11 0 0

428 3.288 13,02
0 0

Odloženi poreski prihodi perioda

Na ostale nepomenute rashode su knjiženi i isplaćeni:  troškovi sporova u iznosu od 143. hiljade dinara, kazne za privredne prestupe i 
prekršaje u iznosu od 30. hiljada dinara i ugovorene kazne i penali u iznosu od 2. hiljade dinara.

Podbilansi finansijskog rezultata

Poslovni dobitak
Poslovni gubitak
Dobitak  finansiranja 
Gubitak finansiranja

7.4. Gubici poslovanja koje se obustavlja

Gubitak na ostalim rashodima (Aop 1051+Aop 1053)
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja

Odloženi poreski rashodi perioda

UKUPNI OSTALI RASHODI

Obezvređenje građevinskih objekata
Obezvređenje zaliha materijala i robe
Obezvređenje ostale imovine

8. FINANSIJSKI REZULTAT PO PODBILANSIMA

Na iznos ostvarenog bruto dobitka od 489. hiljada dinara obračunat je porez na dobit po poreskom bilansu na izračunatu poresku osnovicu 
od  409. hiljada dinara po stopi od 15% koji iznosi 61. hiljada dinara. Poreska obaveza je umanjena za iznos poreskog oslobađanja po 
osnovu ulaganja u osnovna sredstva od 0. hiljada dinara, tako da je za 2014. godinu dobijena konačna obaveza za uplatu poreza na 
dobitak u iznosu od 61. hiljada dinara.

Gubitak poslovanja koje se obustavlja
Rashodi, efekti promene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina
UKUPNI GUBICI POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA

Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja
Poreski rashod perioda

NETO GUBITAK
NETO DOBITAK

Dobitak na ostalim prihodima (Aop 1050+Aop 1052)

Page 11 of 29



(u hiljadama dinara)

Redni broj

Stanje na 
dan 31. 12. 
2014.  (po 
nabavnoj 
vrednosti)

Stanje na 
dan 31. 12. 
2013.  (po 
nabavnoj 
vrednosti)

Indeksi (3 : 
4)

1 3 4 5
1 1.029
2 37.848 39.182 96,60
3 220 589 37,35
4
5
6
7

8

9
39.097 39.771 98,31

Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva u pripremi

11. PRIMENJENE STOPE AMORTIZACIJE

Na pomenute nepokretnosti ne postoje hipoteke, garancije, zaloge, niti druga ograničenja u korišćenju.

UKUPNO OSNOVNA SREDSTVA

Preduzeće je prilikom obračuna amortizacije primenilo utvrđene stope amortizacije iz Pravilnika o računovodstvenim politikama Društva.

2

Osnovno stado

Nematerijalna ulaganja se vrednuju prema nabavnoj vrednosti i amortizuju se u toku korisnog veka, pri čemu se primenjuje proporcionalni metod
amortizacije. U bilansu stanja se nematerijalna ulaganja iskazuju po sadašnjoj vrednosti.

Privredno društvo je u okviru ostalih nematerijalnih ulaganja evidentiralo neto sadašnju vrednost na kraju godine u iznosu 1.029 hiljada dinara po osnovu
"prava korišćenja gradskog građevinskog zemljišta na k.p.6341 KO Šabac" nastalo izdvajanjem procenjene vrednosti građevinskog zemljišta iz knjižene
vrednosti građevinskog objekta-poslovne zgrade u 2014.godini na osnovu procene fer vrednosti građevinskog veštaka od 20.12.2013.godine kao početne
vrednosti za priznavanje u skladu sa Odlukom odbora direktora i izvršnog direktora a prema Pravilniku o računovodstvenim politikama društva.

Postrojenja i oprema
Investicione nekretnine

Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva

9. NEMATERIJALNA ULAGANJA

10. UPOREDNI PREGLED OSNOVNIH SREDSTAVA PO NABAVNOJ VREDNOSTI

Privredno društvo, poseduje odgovarajuće dokaze o vlasništvu nad nekretninama, postrojenjima i opremom. U katastru nepokretnosti Šabac u listu
nepokretnosti br.11088 KO Šabac na k.p.6341 KO Šabac upisana je privatna svojina na poslovnoj zgradi (Po+P+5) u prizemlju objekta površine 721 m2
sa pravom vlasništva svojine 1/1 i izdatim odobrenjem za upotrebu Odeljenja za urbanizam br.351-4-64/2013-07 od 28.11.2013.godine.                                

Kategorije osnovnih sredstava

Zemljište
Građevinski objekti

Ostale nekretnine, postrojenja i oprema

Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi,
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Stopa 
amortizacije 

%
0,80

15,00
15,00
20,00

Redni broj Iznos Učešće u %
1 1.029 2,63
2 37.848 96,81
3 220 0,56
4
5
6
7
8
9

39.097 100,00

Stanje po popisu se slaže sa knjigovodstvenim stanjem. Promene na nekretninama, postrojenjima i opremi u toku godine su bile na
osnovu procene vrednosti nepokretnosti i opreme za izdvajanje vrednosti prava korišćenja gradskog građevinskog zemljišta od vrednosti
građevinskog poslovnog objekta, obračun amortizacije i rashodovanje osnovnih sredstava.

Postrojenja i oprema
Investicione nekretnine
Osnovno stado

Osnovna sredstva (građevinski objekti i oprema) popisani su na kraju godine.

UKUPNO OSNOVNA SREDSTVA

 Ostale nekretnine, postrojenja i oprema
 Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva u pripremi
 Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva

Stope amortizacije se daju za najvažnije grupe osnovnih sredstava prema sledećem:

Radi potpunijeg informisanja korisnika izveštaja o reviziji, dati su podaci o učešću pojedinih kategorija osnovnih sredstava u ukupnim
osnovnim sredstvima:

– Osnovno stado

Kategorije osnovnih sredstava
Zemljište
Građevinski objekti

Privredno društvo u skladu sa Pravilnikom o računovodstvenim politikama se opredelilo za model nabavne vrednosti, tako da se
nekretnine, postrojenja i oprema nakon početnog priznavanja iskazuju po nabavnoj vrednosti, umanjenoj za ukupnu ispravku vrednosti po
osnovu amortizacije i gubitka zbog obezvređivanja. Od dana primene MRS i MSFI, revalorizacija osnovnih sredstava nije vršena.

Nabavke nove opreme nije bilo ta ko da su iznosile 0. hiljada dinara. 

12. STRUKTURA SADAŠNJE VREDNOSTI OSNOVNIH SREDSTAVA

 Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi

– Kompjuteri

– Alat i inventar

– Oprema
– Nameštaj

– Građevinski objekti
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(u hiljadama dinara)

Red. broj Opis dinamike plasmana

Zemljište,pravo 
korišćenja 
gradskog 

građevinskog 
zemljišta

Šume i 
višegodišnji 

zasadi

Građevinski 
objekti

Postrojenja i 
oprema

Investicione 
nekretnine

Ostala 
osnovna 
sredstva

Osnovno 
stado

I NABAVNA VREDNOST 0 0 0 0 0 0 0
1 Početno stanje 0 0 39182 2814 0 0 0
2 Povećanje 1029 0 0 0 0 0 0

2.1 Nove nabavke 0 0 0 0 0 0 0
2.2 Procena 1029 0 0 0 0 0 0
2.3 Procena kapitala 0 0 0 0 0 0 0
2.4 Viškovi 0 0 0 0 0 0 0
2.5 Investicione nekretnine 0 0 0 0 0 0 0
2.6 tekst 0 0 0 0 0 0 0
2.7 tekst 0 0 0 0 0 0 0
3 Smanjenje 0 0 1029 0 0 0 0

3.1 Procena vrednosti prava grad.građevinkog zemljišta
0 0 1029 0 0 0 0

3.2 Manjkovi 0 0 0 0 0 0 0
3.3 Rashod , amortizacija 0 0 0 0 0 0 0

Stanje na kraju godine 
(31.12. 2014)

II ISPRAVKA VREDNOSTI 0 0 0 0 0 0 0
1 Početno stanje 0 0 0 2225 0 0 0

0 0

U skladu sa Pravilnikom o računovodstvenim politikama Društva i MRS i MSFI, izvršena je po Odluci odbora direktora akcioanrskog društva 
procena nepokretnosti poslovne zgrade od strane sudskog veštaka gradjevinske struke od  20.12.2013.godine po dobijanju upotrebne 
dozvole i uknjižbe objekta u katastarske knjige Šabac u listu nepokretnosti br.11088 KO Šabac na k.p.6341 KO Šabac. Utvrdjena je nova 
nabavna vrednost nekretnine na osnovu procene fer tržišne vrednosti od strane sudskog veštaka gradjevinske struke u iznosu od 39.182 
hiljade dinara. Procenom je vrednost nekretnina uvećana za 106,84 %, odnosno za 20.239 hiljada dinara, a vrednost opreme je uvećana za 
13,58.%, odnosno za 574 hiljada dinara. Na ispravci vrednosti  je knjižen iznos umanjenja od 7.269 hiljada dinara, a na revalorizacionim 
rezervama knjižen je iznos od 27.507 hiljada dinara na ime razlike vrednosti procene nekretnina poslovne zgrade po dobijanju upotrebne 
dozvole i 576 hiljada dinara na ime razlike vrednosti procene opreme.Ukupna revalorizaciona vrednost knjižena po proceni i utvrdjivanju 
nabavne vrednosti nekretnine i opreme iznosi 28.083 hiljade dinara na dan 31.12.2013.godine.Odlukom odbora direktora Acionarskog 
društva Glas podrinja Šabac od 20.02.2014.godine odobreno je knjiženje procene vrednosti poslovne zgrade  radi utvrdjivanja njene 

2814 0

Obračunata amortizacija građevinskih objekata primenom proporcionalnog metoda obračuna iznosi 305. hiljada dinara, a opreme 369.
hiljada dinara, što čini ukupno 674. hiljada dinara za 2014.godinu.

13. DINAMIKA PROMENA NA OSNOVNIM SREDSTVIMA

1029 0 38153
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2 Povećanje 0 0 305 369 0 0 0
2.1 Otuđenje osnovnih sredstava 0 0 0 0 0 0 0
2.2 Amortizacija 0 0 305 369 0 0 0
2.3 0 0 0 0 0 0 0
2.4 0 0 0 0 0 0 0
2.5 0 0 0 0 0 0 0
2.6 0 0 0 0 0 0 0
3. Smanjenje 0 0 0 0 0 0 0
3.1 Manjkovi 0 0 0 0 0 0 0
3.2 Rashod 0 0 0 0 0 0 0
3.3 Isknjiženje ispravke-procena 0 0 0 0 0 0 0
III. Stanje na kraju godine (31.12.2014) 0 0 305 2594 0 0 0
IV. SADAŠNJA VREDNOST OSNOVNIH SREDSTAVA 1029 0 37848 220 0 0 0

(u hiljadama dinara)
Red. broj Iznos

1
2
3
4
5
6
7
8
9 0
10

0

15. USAGLAŠENOST DUGOROČNIH FINANSIJSKIH PLASMANA

Broj dužnika

01. Ukupan broj dužnika
2. Usaglašeno 100%
3. Usaglašeno delimično

Vrednost u hiljadama dinara

0

Ispravka vrednosti učešća u kapitalu ostalih pravnih lica
UKUPNO DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

Učešće u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju

Dugoročni krediti u zemlji
Dugoročni krediti u inostranstvu

Ostali dugoročni finansijski plasmani

Dugoročni krediti matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima

Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća
Otkupljene sopstvene akcije

 Dugoročni finansijski plasmani se sastoje od sledećih pozicija:

Odlukom izvršnog direktora i odbora direktora u Bilansu stanja su isknjiženi iskazani dugoročni finansijski plasmani u iznosu od 39. hiljada
dinara iz ranijih godina i isti direktno otpisani a koji su iskazani u poreskom bilansu kao korekcija rashoda na rednom broju 38. Poreskog
bilansa PB-1 za 2014.godinu. 

14. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

Opis
Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica
Učešće u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica
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0

16. UPOREDNI PREGLED ZALIHA

(u hiljadama dinara)
2014 2013

10 149
10 149

U okviru datih avansa iskazan je iznos od 10. hiljada dinara
Pregled datih avansa dat je u tabeli koja sledi.

(u hiljadama dinara)

Redni broj Mesto Iznos avansa
Godina 
uplate

1 SABAC 0 2012

2 SABAC 5 2014

3 SABAC 5 2014

Dati avansi
UKUPNO ZALIHE

Po popisu zaliha nije bilo manjkova i viškova odnosno društvo nema zalihe sirovina, robe i gotovih proizvoda. Popisana su potraživanja za date 
avanse, potraživanja od kupaca u zemlji, potraživanja od zaposlenih, druga potraživanja kao i sve dugoročne i kratkoročne obaveze.

Na kraju godine nije bilo materijala zaliha nedovršene proizvodnje,gotovih proizvoda i robe. Izveštaj o popisu datih avansa sa popisima potraživanja i 
obaveza je usvojen na sednici odbora direktora Društva 26.02.2015. godine.

PREGLED DATIH AVANSA

Naziv pravnog lica

17. DATI AVANSI

ADVOKAT BRANKO IGNJATOVIĆ - Šabac

Nedovršena proizvodnja
Gotovi proizvodi
Roba
Nekretnine pribavljene radi prodaje

JP PTT SAOBRACAJA SRBIJA Beograd

VODOVOD jkp Šabac

Zalihe materijala, rezervnih delova, inventara sa kalkulativnim otpisom robe, ambalaže i goriva se procenjuju po nabavnoj vrednosti, koja
obuhvata fakturnu vrednost dobavljača i zavisne troškove nabavke. Obračun izlaza zaliha materijala i rezervnih delova, sitnog inventara i
robe se vrši po ponderisanoj prosečnoj nabavnoj ceni. 

Utrošak materijala se obračunava po prosečnoj ponderisanoj ceni. Utrošeni materijal za reprodukciju se direktno raspoređuje na mesta
troškova i pojedinačne proizvode na osnovu trebovanja materijala. Bruto zarade i naknade zarada, troškovi proizvodnih usluga i
amortizacija se direktno raspoređuju na mesta troškova.

Opis zaliha
Materijal

04. Neusaglašeno
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4
5
6
7

10

(u hiljadama dinara)

Red. broj Iznos % učešća
1 10 100,00
2 0
3
4

10 100,00

8749
0

-3786
4963

Potraživanja od zaposlenih 1240
Ispravka vrednosti potraživanja od zaposlenih -833
Potraživanja za kamatu I dividende 60
Ispravka vrednosti potraživanja za kamatu I dividende -60
Potraživanja od drzavnih organa I organizacija 0

374
44

Potraživanja za više plaćen porez na dobit 469

Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa

Kupci u inostranstvu
Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca

Ukupno potraživanja po osnovu prodaje (grupa 20)-AOP 0051

Ukupno

Kupci u zemlji

Dati avansi u tekućoj godini

Dati avansi stariji od 3 godine
UKUPNO AVANSI PO BILANSU

18. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA, PDV I AVR

Na rednom broju 0051 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja su iskazana kratkoročna potraživanja po osnovu prodaje u iznosu od 4.963 hiljade
dinara. Na rednom broju 0060 (oznaka za AOP) u bilansu stanja iskazana su druga potraživanja u iznosu od 1.294 hiljade dinara.
Gotovinski ekvivalenti i gotovina su iskazani u iznosu od 528. hiljada dinara na rednom broju 0068 AOP bilansa stanja. Porez na dodatu
vrednost na rednom broju 0069 AOP bilansa stanja iskazan je u iznosu od 6. hiljada dinara. Aktivna vremenska razgraničenja iskazana su
na rednom broju 0070 AOP bilansa stanja u iznosu od 7. hiljada dinara. Kratkoročna potraživanja, gotovinski ekvivalenti, PDV I AVR se
sastoje iz sledećih pozicija:

STAROSNA STRUKTURA DATIH AVANSA

Dati avansi stari od 2 do 3 godine

Kupci - ostala povezana pravna lica

Dati avansi stari od 1 do 2 godine

Naziv starosne grupe

Kupci - matična i zavisna pravna lica

Ostala potraživanja
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Ispravka vrednosti drugih potraživanja 0
10

-10
1294

528
6
7

20. POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI

Od ukupnog broja kupaca od 349, poslatih obrazaca IOS je 325 a za 24 kupca nije poslat IOS obrazac  iz razloga što su isti ugašeni iz
Agencije za privredne registre i za iste su izvršeni direktni otpisi potraživanja i korekcija rashoda u poreskom bilansu.
 Od ukupno 349 kupca u zemlji i  poslatih IOS
– usaglašeno je    140 kupaca , odnosno 40.11% i to neto vrednosti od 4.150 hiljada dinara ili 83,62% od ukupne neto vrednosti;
– nije usaglašeno 209, odnosno 59.89%, jer kupci nisu vratili overene obrasce IOS odnosno 24 kupca su brisana iz registra;

Pregled usaglašenosti potraživanja kupaca

Broj kupaca Bruto potraživanje - dinara

Ispr.vred.potr
až.preko 1.g.   
- dinara

Neto 
potr.kupaca -
dinara

% broja 
usagl.kup.

% bruto 
vrednosti 
usagl.kup.

% neto 
vrednosti 
usagl.kupac

209 3685191,43 2872142,44 813048,99 59,89 42,12 16,38 NEUSAGL.
140 5063994,12 913885,52 4150108,60 40,11 57,88 83,62 USAGLAŠ.
349 8749185,55 3786027,96 4963157,59 100,00 100,00 100,00 UKUPNO

(u hiljadama dinara)

Gotovinski ekvivalenti i gotovina (grupa 24) - AOP 0068

   ukupna neto vrednost potraživanja od neusaglašenih kupaca iznosi 813.hiljada dinara ili 16,38%  

19. KUPCI
Na rednom broju 0056 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja je iskazan neto iznos potraživanja od kupaca u iznosu od 4.963 hiljada 
dinara.

U skladu sa  Zakonom o računovodstvu i reviziji i Pravilnikom o računovodstvenim politikama Društva , privredno društvo je  dostavilo dužnicima 
spisak neplaćenih računa (Obrazac IOS) sa stanjem na dan 31.10. 2014. godine odnosno sa 31.12.2014.godine. Usaglašavanje stanja je vršeno sa 
svim kupcima, osim sa kupcima koji nisu imali promet u tekućoj godini i sa kupcima koji su brisani iz Registra Agencije za privredne registre. 

Kratkoročni finansijski plasmani

Aktivna vremenska razgraničenja (grupa 28 osim 288)-AOP 0070

Druga potraživanja (grupa 22)-AOP 0060

Porez na dodatu vrednost (grupa 27)-AOP 0069

Ispravka vrednosti kratkoročnih finansijskih plasmana
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Red. broj Iznos Usaglašeno
Naplaćeno do 
dana revizije

Neusaglašen
o

Nenaplać
eno

1 3 4 5 6  7 (3 – 5) 
1 2509 2509 1706 0 803
2 413 0 0 413 413
3 362 362 0 0 362
4 134 0 0 134 134
5 103 103 103 0 0
6 286 286 286 0 0
7 378 378 378 0 0
8 84 0 35 84 49
9 155 155 0 0 155
10 4325 1271 745 3054 3580

8749 5064 3253 3685 5496

21. STAROSNA STRUKTURA POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI
(u hiljadama dinara)

Red. broj Iznos % učešća

1 639 7,30
2 2.481 28,36
3
4 1.843 21,07
5 3.433 39,24
6 353 4,03
7
8 8.749 100,00
9 Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca u zemlji preko godinu dana 3.786
10 Neto vrednost potraživanja od kupaca u zemlji 4.963

22. USAGLAŠENOST POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI

Broj kupaca

Vrednost 
u 

hiljadama 
dinara

349 4963

Naziv starosne grupe

Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od jedne do dve godine
Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od dve do tri godine utužena i u stečaju

Naziv kupca i mesto

2
Gradska uprava grada Šapca - Šabac
Projektogradnja d.o.o. - Šabac
Zorka-keramika d.o.o. - Šabac
Srednja ekonomsko-poslovna škola Šabac - Šabac

Potraživanja od kupaca koja nisu dospela za naplatu
Potraživanja od kupaca čiji je rok protekao do dva meseca-60 dana
Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od tri do šest meseci
Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od šest meseci do jedne godine

Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate stariji od tri godine
UKUPNO POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJ

Opstinska uprava Vladimirci - Vladimirci
Beokolp d.o.o. - Boegrad

Ostali kupci

UKUPNO

Pres internacional d.o.o. - Novi Sad
Stampa sistem d.o.o. - Novi Beograd
Sani group d.o.o.- Šabac

Opis

a) Kupci sa saldom (b + c + d = a)
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140 4150
0 0

209 813

(u hiljadama dinara)

Red. broj
Stanje 

31.12.2014
1

2 1240
3 -833

407

26. KRATKOROČNI KREDITI U ZEMLJI
(u hiljadama dinara)

Red. broj
Stanje 

31.12.2014.
1 0
2
3
4

0

(u hiljadama dinara)

Red. broj
Stanje 

31.12.2014.

1 10

c) Usaglašeno delimično

24. POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆEN POREZ NA DOBITAK

27. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

Potraživanja od zaposlenih u iznosu od 1.240 hiljada dinara uglavnom se odnose na:
23. POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH

 Opis konta 

Potraživanje od radnika za  manjkove

Ostala potraživanja od zaposlenih po osnovu akontacija za sl.putovanje, avansiranog goriva i ostalih potraživanja
Ispravka vrednosti Potraživanja od zaposlenih 31.12.2014.godine

  Opis konta 

Potraživanja za više plaćen porez na dobitak obuhvataju preplaćeni porez na dobitak. Privredno društvo potražuje na dan 31.12.2014.
godine za akontaciono plaćen porez na dobitak iznos od 469. hiljada dinara

 Krediti dati radnicima – Dopunski topli obrok 
Potraživanja od radnika koji su napustili .....
 UKUPNO

  Opis konta 

 Krediti dati radnicima – Agencija za promet 

d) Nije usaglašeno

Potraživanja od radnika za pozajmicu

Pozajmica pravnom licu FK Zanatlija

Ostala potraživanja (podgrupa računa 224 i 228) odnose se na:
– potraživanja po osnovu pretplaćenih ostalih poreza i doprinosa u iznosu od 374. hiljade dinara
-     ostala razna potraživanja u iznosu od 44. hiljade dinara;

b) Usaglašeno 100%

 UKUPNO

25. OSTALA POTRAŽIVANJA
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2 0
3 -10

0

(u hiljadama dinara)
2014 2013

528 968

528 968

(u hiljadama dinara)

6

7

13

(u hiljadama dinara)

2014 2013

5358 5358Akcijski kapital
Udeli d.o.o.

UKUPNO 

30. KAPITAL I PROMENE NA KAPITALU
31. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL

Potraživanja za nefakturisani prihod 
Razgraničeni porez na dodatu vrednost 
Odložena poreska sredstva 
Ostala aktivna vremenska razgraničenja 

PDV u primljenim fakturama po opštoj stopi 
PDV u primljenim fakturama po posebnoj stopi 
Potraživanja za više plaćen PDV 
Unapred plaćeni troškovi 

Novčana sredstva čije je korišćenje ograničeno ili vrednost umanjena
UKUPNO GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

29. POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
Na rednom broju 0069 i 0070 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja je iskazan iznos od 13. hiljada dinara i sastoji se od sledećih pozicija:

Devizni račun
Devizni akreditivi
Devizna blagajna
Ostala novčana sredstva

Blagajna

Hartije od vrednosti – gotovinski ekvivalenti
Tekući (poslovni) računi
Izdvojena novčana sredstva i akreditivi

28. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA
Na rednom broju 0068 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja su iskazani gotovinski ekvivalenti i gotovina u iznosu od 528.  hiljada dinara i 

Ostali kratkorocni finansijski plasmani
Ispravka vrednosti pozajmice FK Zanatlija
UKUPNO 
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5358 5358

Za akcionarska društva
Akcionari društva su:

% učešća 
akcija 2014

Broj akcija 
2014

Broj 
akcija 
2013

71,36058 7647 7647

16,67600 1787 1787
11,96342 1282 1282

100,00000 10716 10716

Većinski vlasnik je Agencija za privatizaciju sa 71,36 %.

2) u korist računa 350 – Gubitak ranijih godina, knjiženo je i pokriće gubitka iz neraspoređene neto dobiti 2013. godine i ranijih godina u iznosu od
3.458 hiljada dinara na osnovu Odluke skupštine Akcionarskog društva o raspodeli dobiti za 2013.godinu. Po
isteku 2014.godine na dan 31.12.2014.godine Odlukom rukovodstva društva i to odbora direktora i izvršnog direktora u skladu sa MRS 8. i sa novim
Pravilnikom o računovodstvenim politikama društva na osnovu odredaba čl.7 i čl.8 Zakona o uslovnom otpisu kamate za mirovanje poreskog duga
usaglašenjem stanja sa Poreskom upravom filijale Šabac izvršen je otpis kamate u ukupnom iznosu od 5.577 hiljada dinara u korist 340-dobitka iz
ranijih godina i izvreno je usaglašavanje stanja zbog revalorizacije poreskog duga u mirovanju sa poreskom upravom na dan 31.12.2014.godine tako
da je knjižen iznos od 633. hiljade dinara u korist 350-gubitka iz ranijih godina a  povećanjem obaveza prema poreskoj upravi.                                         

U toku godine promene na računima kapitala su bile sledeće:

32. OBAVEZE

UKUPNO

1) Na osnovu Odluke odbora direktora od 20.02.2014.godine izvršen je prenos gubitka iznad visine kapitala u iznosu od 8.976 hiljada dinara na
gubitak iz ranijih godina do visine kapitala.

Manjinski akcionari-fizička lica obicne akcije

Vrsta akcija 

Akcionar-Agencija za privatizaciju obicne akcije

Akcionar-Akcionarski fond a.d. Beograd obicne akcije

Društveni kapital
Zadružni udeli
Ostali osnovni kapital
UKUPNO

Ulozi
Državni kapital
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(u hiljadama dinara)

3477
17065
20542

33. KRATKOROČNE OBAVEZE
(u hiljadama dinara)

2014 2013

0 0

6.103 3.699
6.103 3.699

18 19

1.140 1.620

1.158 1.639

0 0

1. Na rednom broju 0424 (oznaka za AOP) Bilansa stanja su iskazane dugoročne obaveze u iznosu od 3.477 hiljada dinara. Dugoročne
obaveze su nastale usaglašavanjem stanja sa poreskom upravom filijale Šabac na osnovu odobrenog reprogama duga u mirovanju (prema
planu otplate) sa datumima dospeća u 2016.godini u skladu sa ispunjenim uslovnim otpisom kamata razgraničene su i prenete sa računa
kratkoročnih obaveza. 2. Na rednom broju 0442
(oznaka za AOP) Bilansa stanja su iskazane kratkoročne obaveze u iznosu od 17.065 hiljada dinara i sastoje se od sledećih pozicija:

Dugoročne obaveze prema Poreskoj upravi na osnovu odobrenog reprogama duga u mirovanju

Dugoročna rezervisanja 

Kratkoročne obaveze 
UKUPNO OBAVEZE

Ukupno grupa 43:
Obaveze prema uvozniku
Obaveze po osnovu izvoza za tuđ račun

Ostale obaveze iz specifičnih poslova
Ukupno grupa 44:
Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje se refundiraju

Obaveze po osnovu komisione i konsignacione prodaje

Dobavljači - ostala povezana pravna lica
Dobavljači u zemlji
Dobavljači u inostranstvu

Ostale obaveze iz poslovanja

Primljeni avansi, depoziti i kaucije
Dobavljači – matična i zavisna pravna lica

Deo ostalih dugoročnih obaveza koje dospevaju do jedne godine
Obaveze po kratkoročnim hartijama od vrednosti
Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji

Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica

Kratkoročni krediti u zemlji
Kratkoročni krediti u inostranstvu

Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica

Ukupno grupa 42:

Deo dugoročnih kredita koji dospevaju do jedne godine

Ostale krat.finansijske obaveze (Obaveza prema Gradskoj upravi grada Šapca za glavni dug + kamata po sud.presudi 2PŽ 6415/2010)

Opis
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878 1.596
0 1.195

805 1.463
0 1.096

837 837
613 613

55 100
0 75

805 1.463
0 1.096

818 818
612 612

55 100
0 75

5.478 11.139

2.828 2.828

18
97

106

3.049 2.828

Obaveze za porez na dodatu vrednost po primljenim avansima po posebnoj stopi od 8%

Ostale obaveze
Ukupno grupa 46:

Obaveze za porez na dodatu vrednost po primljenim avansima po opštoj stopi od 18%
Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim računima po posebnoj stopi od 8% (osim primljenih avansa)

Ukupno grupa 45:
Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja
Obaveze za dividende

Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim računima po opštoj stopi od 18% (osim primljenih avansa)

Obaveze za dopr.za nezaposl.na teret poslodavca

Obaveze za dopr.za zdr.osig.na teret poslodavca

Obaveze za učešće u dobitku
Obaveze prema zaposlenima
Obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora
Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima

Obaveze za doprinos za PIO na zarade I nak.zarada na ter.poslodavca

Obaveze za neto prihod preduzetnika koji akontaciju podiže u toku godine

Obaveze za dopr.za nezaposl.na teret zaposlenog-kamata

Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu sopstvene potrošnje po posebnoj stopi od 8%
Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu prodaje za gotovinu

Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu sopstvene potrošnje po opštoj stopi od 18%

Obaveze za doprinos za PIO na zarade I nak.zarada na ter.poslodavca-kamata

Obaveze za dopr.za zdr.osig.na teret poslodavca.-glavni dug

Obaveze za dopr.za nezaposl.na teret poslodavca-glavni dug
Obaveze za dopr.za nezaposl.na teret poslodavca-kamata

Obaveze za doprinos za PIO na zarade I nak.zarada na ter.zaposlenog

Obaveze za por.na doh.gradj.iz zar.i nakn.zar.zap.koji se ne ref.-glavni dug

Obaveze za zdrav.osig. na teret zaposlenog koje se refundiraju

Obaveze za por.na doh.gradj.iz zar.i nakn.zar.zap.koji se ne ref.

Obaveze za por.na doh.gradj.iz zar.i nakn.zar.zap.koji se ne ref.-kamata

Obaveze za dopr.za zdr.osig.na teret zaposl.

Obaveze za porez na naknade zarada  koje se refundiraju

Obaveze za doprinos za PIO na zarade I nak.zarada na ter.poslodavca-glavni dug

Obaveze za dopr.za nezaposl.na teret zaposlenog
Obaveze za dopr.za zdr.osig.na teret zaposl.-kamata

Obaveze za dopr.za nezaposl.na teret zaposlenog-glavni dug

Obaveze za doprinos za PIO na zarade I nak.zarada na ter.zaposlenog-kamata

Obaveze za dopr.za zdr.osig.na teret zaposl.-glavni dug

Obaveze za doprinos za PIO na zarade I nak.zarada na ter.zaposlenog-glavni dug

Obaveze za dopr.za zdr.osig.na teret poslodavca.-kamata
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678 371
213 714

0 1.755
891 2.840

3 5
0 578

126 228
0 59

108 197
0 136

30 56
0 91
4 4
1 1

114
386 1.355

0 0
17.065 23.500

Obračunati prihodi budućeg perioda

Obaveze za dopr.zdravstvo po dr.ugovorima-kamata

Ostala pasivna vremenska razgraničenja

Naplaćeni porez na dodatu vrednost
Razgraničeni zavisni troškovi nabavke
Odloženi prihodi i primljene donacije

Obaveze za dopr.PIO po drugim ugovorima-kamata

Obaveze za porez na dodatu vrednost po resenju-glavni dug

Obaveze za porez na promet i akcize

Obaveze za dopr.zdravstvo po dr.ugovorima-glavni dug

Obaveze za poreze iz rezultata

Obaveze za por.na doh.gradjana po drug.ugovorima-glavni dug
Obaveze za poreze na dobit po resenju-kamata

Obaveze za poreze,carine I dr.dazbine

Obaveze za por.na doh.gradjana po drug.ugovorima-kamata
Obaveze za dopr.PIO po drugim ugovorima-glavni dug

UKUPNE KRATKOROČNE OBAVEZE

Razgraničeni prihodi po osnovu potraživanja

Ukupno grupa 49:

Razgraničeni PDV

Unapred obračunati troškovi

Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine
Ukupno grupa 48:

Obaveze za poreze na dobit po resenju-glavni dug

Obaveze za doprinose koji terete troškove

Obaveze za porez na dodatu vrednost po resenju-kamata
Ukupno grupa 47:

Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu razlike obračunatog poreza na dodatu vrednost i prethodnog poreza

Ostale kratkročne finansijske obaveze u iznosu od 6.103 hiljade dinara odnose se na obaveze prema Gradskoj upravi grada Šapca iz ranijih godina
po sudskoj presudi 2 Pž 6415/2010 i to za iznos glavnog duga od 3.699 hiljada dinara i iznosa od 2.404 hiljade dinara na ime kamate iz ranijih kodina
koji je usaglašen sa Gradskom upravom i potvrđen konfirmacijom ovlašćenom revizoru za 2014.godinu a knjižen je na 350-gubitke iz ranijih godina
povećanjem kratkoročnih obaveza prema Gradskoj upravi grada Šapca, sve u skladu sa MRS 8. i novim Pravilnikom o računovodstvenim politikama
društva. Usaglašenim stanjem pod
31.12.2014.godine ukupna obaveza prema Gradskoj upravi grada Šapca iznosi 6.103 hiljade dinara.                                                                                 
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34 OBAVEZE IZ POSLOVANJA

Obaveze iz poslovanja na dan 31.12.2014.
imaju sledeću strukturu: 

Saldo u RSD 
31.12.2014.

Podgrupa 
računa

430 18
431
432
435 1140
436
439
440
441

442
449 1158

34.1. PRIMLJENI AVANSI
Primljeni avansi u bilansu stanja iskazani su u iznosu od 18. hiljada dinara.

PREGLED PRIMLJENIH AVANSA
(u hiljadama dinara)

Iznos avansa
Godina 
uplate

Redni broj Mesto
1 Sabac 6 2014
2 Sabac 6 2014

Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu
Ostale obaveze iz poslovanja
Obaveze prema uvozniku

UKUPNO:

Dobavljači – matična i zavisna pravna lica

Obaveze prema dobavljačima u zemlji

Obaveze po osnovu izvoza za tuđ račun

Opis

Primljeni avansi

Obaveze po osnovu komisione i konsignacione prodaje
Ostale obaveze iz specifičnih poslova

Naziv pravnog lica i mesto
Jp.za upravlj.grad-građ.zemljištem - Šabac
Marković internacional d.o.o.- Ljubovija

Dobavljači – ostala povezana pravna lica
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3 Sabac 6 2014
4
5
6
7 18

Starosna struktura primljenih avansa data je u sledećem pregledu.

STAROSNA STRUKTURA PRIMLJENIH 
AVANSA (u hiljadama dinara)

Iznos % učešća

Red. broj 18 100,00
1 0
2 0
3

4 18 100,00

34.2. DOBAVLJAČI U ZEMLJI SA VEĆIM SALDOM

(u hiljadama dinara)
Neusaglašeno Neplaćeno

Red. broj Iznos Usaglašeno
Naplaćeno do 
dana revizije

1 3 4 5 6  7 (3 – 5) 
1 326 326 130 0 196
2 184 184 0 0 184
3 171 171 171 0 0
4 66 66 66 0 0
5 51 0 0 51 51
6 22 22 22 0 0
7 12 12 12 0 0
8 6 6 6 0 0

9 6 6 6 0 0

10 296 106 18 190 278
1140 899 431 241 709

Sani group d.o.o.Sabac

Transcom 94 d.o.o.Šabac
Pres internacional d.o.o.Novi Sad

Golub petrol plus d.o.o. Šabac

Ostali dobavljaci

Primljeni avansi u tekućoj godini
Primljeni avansi stari od jedne do dve godine

2
Toplana J.K.P.Sabac

Primljeni avansi stari od dve do tri godine

Primljeni avansi stariji od tri godine

UKUPNO AVANSI PO BILANSU

UKUPNO

Telenor d.o.o. Beograd

Naziv starosne grupe

Stamparija Borba Beograd
Raf union d.o.o.Šabac
Demo group d.o.o.Šabac

Naziv dobavljača i mesto

Ukupno

Oblak internacional d.o.o.-Šabac
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34,3

47.4 STAROSNA STRUKTURA
OBAVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U
ZEMLJI
Starosna struktura obaveza prema
dobavljačima u zemlji data je u tabeli koja
sledi.

Red. broj Iznos %
1
2 587 51,49
3
4 553 48,51
5
6

1.140 100,00

Obaveze prema dobavljačima u zemlji 
starije od godinu dana iznose 553. hiljada 
dinara.

34.4. USAGLAŠENOST SA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI
Usaglašenost sa dobavljačima u zemlji
je data u pregledu koji sledi. (u hiljadama dinara)

Broj 
dobavljača

Iznos

35 1140
10 899
3 9

22 232

Opis

b) Usaglašeno 100%
c) Usaglašeno delimično

a) Dobavljači sa saldom (b + c + d = a)

Pozicija starosne strukture dobavljača
Obaveze prema dobavljačima koje nisu dospele

d) Nije usaglašeno

Neisplaćene obaveze starije od tri godine
UKUPNO

Neisplaćene obaveze do dva meseca-60 dana
Neisplaćene obaveze od tri meseca do godinu dana
Neisplaćene obaveze od jedne godine do dve godine
Neisplaćene obaveze od dve godine do tri godine
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35
Ostala obelodanjivanja potencijalnih

gubitaka i dobitaka                                 

U Šapcu, dana 16.03.2015.godine

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih izveštaja                                                         Izvršni direktor Društva
M.P.

                         Željko Rafailović       Dragan Mirković
_________________________________________ ___________________________________

Akcionarsko društvo nema sudskih sporova koji su od materijalnog značaja, ne pojavljuje se kao tuženi ni u jednom sporu u okviru obaveza prema 
dobavljačima i ostalim obavezama. Takođe rukovodstvo društva je zaključilo da nema neplaniranih ili neočekivanih događaja koji bi doveli do 
mogućnosti priliva ekonomskih koristi, odnosno odliva potencijalnih sredstava društva.                                                                                                        
Dana 30.12.2014.godine Agencija za privatizaciju Republike Srbije donela je ODLUKU o modelu i metodu privatizacije i predlaganju mera za 
pripremu i rasterećenje subjekta privatizacije Akcionarskog društva "Glas podrinja" a.d. Šabac u sledećem:                                                               -
sprovešće se model prodaje kapitala metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem,                                                                          -
prodaje se 7.647 akcija Agencije za privatizaciju što čini 71,36058% od ukupnog kapitala i 1.787 akcija Akcionarskog fonda što čini 16,67600%   od 
ukupnog kapitala Subjekta privatizacije ašto u ukupnom iznosu čini 9.434 akcija odnosno 88,03658% od ukupnog kapitala Subjekta privatizacije,           
-poletna cena za prodaju kapitala Subjekta privatizacije iznosi 100% od procenjene vrednosti kapitala Subjekta privatizacije na dan 31.12.2013.godine 
za kapital koji se nudi na prodaju.                                                                                                                                                                                            
Odluka o prodaji Subjekta privatizacije "Glas podrinja doneta je uz primenu mera za pripremu i rasterećenje obaveza -uslovni otpis duga u skladu sa 
članom 76.stav 1. Zakona o privatizaciji predviđeno je da Vlada Reublike Srbije može da donese Odluku da državni poverioci subjekta privatizacije 
otpišu dug sa stanjem na dan 31.decembar 2013.godine, a članom 76. stav 4. Zakona o privatizaciji propisano je da je otpis duga punovažan u 
slučaju ako je prodat kapital subjekta privatizacije.                                                                                                                                          Planiranom 
privatizacijom i prodajom kapitala Subjekta privaatizacije u 2015.godini desiće se ekomomske koristi za subjekt privatizacije činjenicom da će mu biti 
otpisan dug prema državnim poveriocima.                                                                                                                                                                              
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“SBV – JANKOVIĆ” d.o.o. 
Preduzeće  za  reviziju, 11147 Beograd, ul. Marine Veličković br. 18, web: www.sbvjankovic.rs 

Tel/fax: 011/35-70-228 i 35-70-589, Mob.tel: 063/218-298 i 065/2272-137 

E-mail: sbvjankovic@open.telekom.rs i office@sbvjankovic.rs  

Br. registra BD 181749/2006, Matični broj 17359258, Šifra delatnosti 6920, PIB 101016828 

Tekući račun br. 330-25000044-66, Credit Agricole Bank ad, Novi Sad 

Upisani i uplaćeni osnovni kapital: 4.845,31 EUR 
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IZVEŠTAJ  OVLAŠĆENOG  REVIZORA 
 

SKUPŠTINI „GLAS PODRINJA“ A.D. 

ŠABAC, Ul. Kneza Lazara broj 1  

 

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja privrednog društva „GLAS 

PODRINJA“ A.D. iz Šapca, koji obuhvataju izveštaj o finansijskoj poziciji na dan 31.12.2014. 

godine, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu, izveštaj o tokovima gotovine 

i napomene uz finansijske izveštaje za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled osnovnih 

računovodstvenih politika, koje su bile osnov za sastavljanje finansijskih izveštaja. 

 

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje 

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

sa međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja. Ova odgovornost obuhvata: osmišljavanje, 

primenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za pripremu i fer prezentaciju finansijskih 

izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili 

greške; odabir i primenu odgovarajućih računovodstvenih politika; i računovodstvene procene koje 

su razumne u datim okolnostima. 

 

Odgovornost ovlašćenog revizora 

             

            Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu revizije koju 

smo izvršili. Reviziju smo izvršili u skladu sa  Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi 

nalažu da postupamo u skladu sa etičkim zahtevima i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji 

omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne 

pogrešne iskaze. 

               Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima 

i obelodanjavanjima datim u finansijskim izveštajima. Izbor revizijskih postupaka je zasnovan na 

prosuđivanju ovlašćenog revizora, s tim da odabrani postupci uključuju i procenu rizika da li 

finansijski izveštaji sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja, nastale usled greške u radu 

i/ili pronevere. Prilikom procene rizika ovlašćeni revizor razmatra organizaciju i funkcionisanje 

internih kontrola koje su relevantne za pripremu i fer prezentaciju  finansijskih izveštaja, u cilju 

osmišljavanja revizorskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju 

izražavanja mišljenja o efektivnosti internih kontrola entiteta.  
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- nastavak - 

 

Revizija takođe uključuje i ocenu primenjenih računovodstvenih politika i značajnih procena koje je 

izvršilo rukovodstvo, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.  

 

Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili tokom obavljanja revizije dovoljni i 

odgovarajući i da su valjana osnova za izražavanje našeg mišljenja o prikazanim finansijskim 

izveštajima privrednog društva „GLAS PODRINJA“ A.D. iz Šapca. 

 

PozitivnoMišljenje  

Po našem mišljenju finansijski izveštaji daju istinit i objektivan prikaz, po svim materijalno 

značajnim aspektima, finansijske pozicije privrednog društva „GLAS PODRINJA" A.D. iz Šapca na 

dan 31. decembra 2014. godine i njegove finansijske uspešnosti, tokove gotovine, izveštaj o kretanju 

kapitala i napomene uz finansijske izveštaje za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa 

Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i Zakonom o računovodstvu i reviziji 

Republike Srbije. 

 

Skretanje pažnje 

Ne izražavajući rezervu u odnosu na dato mišljenje skrećemo pažnju na okolnost da je većinski 

vlasnik Agencija za privatizaciju Republike Srbije donela Odluku na sednici komisije dana 

18.12.2014. godine o prodaji 9.434 komada akcija što čini 88,03658% od ukupnog kapitala ovog 

subjekta privatizacije. Akcije se vlasništo Akcijskog fonda sa 1.787 komada akcija  i Agencije za 

privatizaciju sa 7.647 komada akcija. U toku je prikupljanje ponuda za navedenu prodaju akcija. 

 

Ostala pitanja 

Finansijski izveštaji Društva na dan i za godinu koja se završava 31. decembra 2013. godine, bili 

su predmet revizije drugog revizora, koji je u svom izveštaju od 11. aprila 2014. godine izrazio  

mišljenje sa rezervom.  
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- nastavak - 

 

Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima 
 

Društvo je odgovorno za sastavljanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju, u skladu sa zahtevom 

Zakona o računovodstvu Republike Srbije (Sl. Glasnik Republike Srbije broj 62/2013). Naša je 

odgovornost da izrazimo mišljenje o usklađenosti Godišnjeg izveštaja o poslovanju sa 

finansijskim izveštajima za poslovnu 2014. godinu. U vezi sa tim, naši postupci se sprovode u 

skladu sa Međunarodnim standardom revizije 720 – Odgovornost revizora u vezi sa ostalim 

informacijama u dokumentima koji sadrže finansijske izveštaje koji su bili predmet revizije i 

ograničeni smo na ocenu usaglašenosti izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima. 

Po našem mišljenju, Godišnji izveštaj o poslovanju je u skladu sa Finansijskim izveštajima koji 

su bili predmet revizije. 

 

    

Beograd, 23.04.2015. godine         

 

         Preduzeće za reviziju 

“SBV-JANKOVIĆ” doo Beograd  

    ul. Marine Veličković br. 18  

       Sreten Janković, dipl.ecc 

             ovlašćeni revizor 
 

 



                                                                                                                                                                                                                                                      
“SBV-Janković” d.o.o. Beograd            “Glas Podrinja” a.d. Šabac 
 Vođa tima: Sreten Janković                                                                                   Šabac, Kneza Lazara br. 1         
Član tima: Jovan Marinković Revizija finansijskih izveštaja          
 Član tima: Vladimir Janković                                                                                                   za 2014. godinu                                                                                              
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PREZENTIRANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2014. GODINU 

 

  
Prezentirane finansijske izveštaje za 2014. godinu Akcionarsko društvo “Glas Podrinja” iz Šapca  

je prikazalo shodno odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji i Pravilnika o kontnom okviru 

i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i 

preduzetnike i Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama, koji je usaglašen sa 

Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardom za finansijsko 

izveštavanje i to u potpunosti. 

 

Društvo je prema odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji razvrstano kao mikro pravno 

lice.  

 

 

Finansijski izveštaji obuhvataju i podatke iz prethodne godine. 

 

 

Finansijski izveštaji, koji su predmet ove revizije, sastoje se od: 

 

 

 Bilansa stanja na dan 31.12.2014. godine; 

 Bilansa uspeha za period od  01.01. do 31.12.2014. godine; 

 Izveštaja o ostalom rezultatu na dan 31.12.2014. godine; 

 Izveštaja o tokovima gotovine u periodu 01.01. do 31.12.2014. godine; 

 Izveštaja o promenama na kapitalu u periodu 01.01. do 31.12.2014. godine; 

 Napomena uz Finansijske izveštaje za 2014. godinu; 

 

   

Navedeni finansijski izveštaji su dati u daljem tekstu i zasnovani su na godišnjim računima, koji 

su sastavljeni u skladu sa važećim srpskim propisima, čija osnova su MRS i MSFI. 

 

 

Odgovorno lice za sastavljanje finansijskih izveštaja za 2014. godinu je Željko Rafailović. 

 

 

Dajemo prikaz finansijskih izveštaja koji su predmet ove revizije i to: 

 

 



Попуњава правно лице - предузетник 

Матични број  0 7 1 2 1 9 6 2 Шифра делатности 5 8 1 3 ПИБ 1 0 2 2 3 0 1 5 5

Назив:   АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ГЛАС ПОДРИЊА“ А.Д. ШАБАЦ 

Седиште:  15000 Шабац, Кнеза Лазара бр.1 

 
БИЛАНС СТАЊА 

на дан  31.12. 2014. године 
                                             - у хиљадама динара -

Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 

Износ 

Текућа година 

Претходна година 

Крајње стање 
31.12.2013. 

Почетно стање 
01.01.2013. 

1 2 3 4 5 6 7 

  АКТИВА       

00 
А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ 
КАПИТАЛ 

0001 

 

 
 
 

  
Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 
+ 0019 + 0024 + 0034) 

0002 

  
39.097 39.802 12.119

 
 

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

0003 

 
1.029

 
  

010 и 
део 019 

1. Улагања у развој 0004 
 
 
 

011, 012 
и део 
019 

2. Концесије, патенти, лиценце, робне 
и услужне марке, софтвер и остала 
права 

0005 

  
 
 

013 и 
део 019 

3. Гудвил 0006 
 
 
 

014 и 
део 019 

4. Остала нематеријална имовина 0007 
 
 
  

1.029

015 и 
део 019 

5. Нематеријална имовина у 
припреми 

0008 
                                             
 
 

016 и 
део 019 

6. Аванси за нематеријалну имовину 0009 
  
 
 

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

0010 

 
 
 
 

38.068 39.771 12.088

020, 021 
и део 
029 

1. Земљиште 0011 

 
 
  

022 и 
део 029 

2. Грађевински објекти 0012 
 
 
 

37.848 39.182 12.015

023 и 
део 029 

3. Постројења и опрема 0013 
 
 
  

220 589 65

024 и 
део 029 

4. Инвестиционе некретнине 0014 
 
 
 

025 и 
део 029 

5. Остале некретнине, постројења и 
опрема 

0015 
  
 
 

026 и 
део 029 

6. Некретнине, постројења и опрема у 
припреми 

0016 
 
 
 

8

027 и 
део 029 

7. Улагања на туђим некретнинама, 
постројењима и опреми 

0017 
 
 
  

028 и 
део 029 

8. Аванси за некретнине, постројења 
и опрему 

0018 
 
 
 



Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 

Износ 

Текућа година 

Претходна година 

Крајње стање 
31.12.2013. 

Почетно стање 
01.01.2013. 

1 2 3 4 5 6 7 

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

0019 
 
 
  

030, 031 
и део 
039 

1. Шуме и вишегодишњи засади 0020 
 
 
  

032 и 
део 039 

2. Основно стадо 0021 
 
 
  

037 и 
део 039 

3. Биолошка средства у припреми 0022 
 
 
  

038 и 
део 039 

4. Аванси за биолошка средства 0023 
 
 
  

04. осим 
047 

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

0024 

 
 
  

31 31

040 и 
део 049 

1. Учешћа у капиталу зависних 
правних лица 

0025 
 
 
  

041 и 
део 049 

2. Учешћа у капиталу придружених 
правних лица и заједничким 
подухватима 

0026 
 
 
  

042 и 
део 049 

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

0027 

 
 
  

31 31

део 043, 
део 044 
и део 
049 

4. Дугорочни пласмани матичним и 
зависним правним лицима 

0028 

 
 
 
  

део 043, 
део 044 
и део 
049 

5. Дугорочни пласмани осталим 
повезаним правним лицима 

0029 

 
 
  

део 045 
и део 
049 

6. Дугорочни пласмани у земљи 0030 
 
 
  

део 045 
и део 
049 

7. Дугорочни пласмани у 
иностранству 

0031 
 
 
  

046 и 
део 049 

8. Хартије од вредности које се држе 
до доспећа 

0032 
 
 
  

048 и 
део 049 

9. Остали дугорочни финансијски 
пласмани 

0033 
 
 
  

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

0034 

 
 
  

050 и 
део 059 

1. Потраживања од матичног и 
зависних правних лица 

0035 
  
 
 

051 и 
део 059 

2. Потраживања од осталих 
повезаних лица 

0036 
 
 
  

052 и 
део 059 

3. Потраживања по основу продаје на 
робни кредит 

0037 
  
 
 

053 и 
део 059 

4. Потраживање за продају по 
уговорима о финансијском лизингу 

0038 
 
 
  

054 и 
део 059 

5. Потраживања по основу јемства 0039 
 
 
  

055 и 
део 059 

6. Спорна и сумњива потраживања 0040 
 
 
  

056 и 
део 059 

7. Остала дугорочна потраживања 0041 
 
 
  

288 
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА 
СРЕДСТВА 

0042 
  
 
 



Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 

Износ 

Текућа година 

Претходна година 

Крајње стање 
31.12.2013. 

Почетно стање 
01.01.2013. 

1 2 3 4 5 6 7 

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

0043 
  
 
 

6.808 6.093 6.864

Класа 1 
I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 
+ 0049 + 0050) 

0044 
  
 
 

10 149 236

10 
1. Материјал, резервни делови, алат и 
ситан инвентар 

0045 
 
 
 

11 
2. Недовршена производња и 
недовршене услуге 

0046 
 
 
  

12 3. Готови производи 0047 
 
 
 

13 4. Роба 0048 
 
 
  

14 5. Стална средства намењена продаји 0049 
 
 
  

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 
 
 
  

10 149 236

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

0051 
  
 
 

4.963 3.417 5.734

200 и 
део 209 

1. Купци у земљи - матична и зависна 
правна лица 

0052 
 
 
  

201 и 
део 209 

2. Купци у иностранству - матична и 
зависна правна лица 

0053 
  
 
 

202 и 
део 209 

3. Купци у земљи - остала повезана 
правна лица 

0054 
 
 
  

203 и 
део 209 

4. Купци у иностранству - остала 
повезана правна лица 

0055 
  
 
 

 
204 и 
део 209 

5. Купци у земљи 0056 

  
 
 

4.963 3.417 5.734

205 и 
део  
209 

6. Купци у иностранству 0057 

 
 
  

206 и 
део 209 

7. Остала потраживања по основу 
продаје 

0058 
  
 
 

21 
III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ 
СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 

0059 
 
 
 

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 
 
 
  

1.294 1.495 549

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

0061 

 
 
  

23 осим 
236 и 
237 

VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ 
ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 
0066 + 0067) 

0062 

 
 
  

55 55

230 и 
део 239 

1. Краткорочни кредити и пласмани - 
матична и зависна правна лица 

0063 
 
 
  

231 и 
део 239 

2. Краткорочни кредити и пласмани - 
остала повезана правна лица 

0064 
  
 
 

232 и 
део 239 

3. Краткорочни кредити и зајмови у 
земљи 

0065 
 
 
  

55 55

233 и 
део 239 

4. Краткорочни кредити и зајмови у 
иностранству 

0066 
 
 
  



Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 

Износ 

Текућа година 

Претходна година 

Крајње стање 
31.12.2013. 

Почетно стање 
01.01.2013. 

1 2 3 4 5 6 7 
234, 
235, 

238 и 
део 239 

5. Остали краткорочни финансијски 
пласмани 

0067 

  
 
 

24 
VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И 
ГОТОВИНА 

0068 
  
 
 

528 968 205

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 
 
 
  

6 5

28 осим 
288 

IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА 
РАЗГРАНИЧЕЊА 

0070 
 
 
  

7 4 85

  

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

0071 

  
 
 

45.905 45.895 18.983

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072 
 
 
  

  ПАСИВА 
   

 
  

  

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

0401 

  
 
 

25.363 22.395

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

0402 
 
 
 

5.358 5.358 5.358

300 1. Акцијски капитал 0403 
 
 
  

5.358 5.358 5.358

301 
2. Удели друштава с ограниченом 
одговорношћу 

0404 
  
 
 

302 3. Улози 0405 
 
 
  

303 4. Државни капитал 0406 
 
 
  

304 5. Друштвени капитал 0407 
 
 
  

305 6. Задружни удели 0408 
 
 
  

306 7. Емисиона премија 0409 
 
 
  

309 8. Остали основни капитал 0410 
 
 
  

31 
II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ 
КАПИТАЛ 

0411 
 
 
  

047 и 
237 

III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ 
АКЦИЈЕ 

0412 
 
 
  

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413 
 
 
  

330 

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

0414 

  
 
 28.083 28.083

33 осим 
330 

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО 
ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ 
И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ 
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА 
(потражна салда рачуна групе 33 осим 
330) 

0415 

  
 
 



Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 

Износ 

Текућа година 

Претходна година 

Крајње стање 
31.12.2013. 

Почетно стање 
01.01.2013. 

1 2 3 4 5 6 7 

33 осим 
330 

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО 
ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ 
И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ 
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА 
(дуговна салда рачуна групе 33 осим 
330) 

0416 

  
 
 

34 
VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК 
(0418 + 0419) 

0417 
  
 
 

6.005 3.458 170

340 
1. Нераспоређени добитак ранијих 
година 

0418 
  
 
 

5.577
170

341 
2. Нераспоређени добитак текуће 
године 

0419 
 
 
  

428 3.288 170

  IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420 
  
 
 

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 
 

0421 

  
 
 

14.083 14.504 14.504

350 1. Губитак ранијих година 0422 
  
 
 

14.083 14.504 14.504

351 2. Губитак текуће године 0423 
 
 
  

  
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И 
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 

0424 
  
 
 

3.477

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

0425 

 
 
  

400 
1. Резервисања за трошкове у 
гарантном року 

0426 
  
 
 

401 
2. Резервисања за трошкове 
обнављања природних богатстава 

0427 
  
 
 

403 
3. Резервисања за трошкове 
реструктурирања 

0428 
 
 
  

404 
4. Резервисања за накнаде и друге 
бенефиције запослених 

0429 
 
 
  

405 
5. Резервисања за трошкове судских 
спорова 

0430 
 
 
  

402 и 
409 

6. Остала дугорочна резервисања 0431 
  
 
 

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

0432 

 
 
  

3.477

410 
1. Обавезе које се могу конвертовати 
у капитал 

0433 
  
 
 

411 
2. Обавезе према матичним и 
зависним правним лицима 

0434 
 
 
  

412 
3. Обавезе према осталим повезаним 
правним лицима 

0435 
 
 
  

413 
4. Обавезе по емитованим хартијама 
од вредности у периоду дужем од 
годину дана 

0436 
 
 
  

414 
5. Дугорочни кредити и зајмови у 
земљи 

0437 
 
  
 

415 
6. Дугорочни кредити и зајмови у 
иностранству 

0438 
 
 
  



Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 

Износ 

Текућа година 

Претходна година 

Крајње стање 
31.12.2013. 

Почетно стање 
01.01.2013. 

1 2 3 4 5 6 7 

416 
7. Обавезе по основу финансијског 
лизинга 

0439 
 
 
  

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440 
 
 
  

3.477

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 
 
 
  

42 до 
49 

(осим 
498) 

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 
0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 
0462) 

0442 

 
 
  

17.065 23.500 27.959

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

0443 

 
 
  

6.103 3.699 3.818

420 
1. Краткорочни кредити од матичних и 
зависних правних лица 

0444 
  
 
 

421 
2. Краткорочни кредити од осталих 
повезаних правних лица 

0445 
 
 
 

422 
3. Краткорочни кредити и зајмови у 
земљи 

0446 
 
 
  

75

423 
4. Краткорочни кредити и зајмови у 
иностранству 

0447 
 
 
  

427 
5. Обавезе по основу сталних 
средстава и средстава обустављеног 
пословања намењених продаји 

0448 
  
 
 

424, 
425, 

426 и 
429 

6. Остале краткорочне финансијске 
обавезе 

0449 

  
 
 

6.103 3.699 3.743

430 
II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ 
И КАУЦИЈЕ 

0450 
  
 
 

18 19 107

43 осим 
430 

III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 
+ 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 
0458) 

0451 

  
 
 

1.140 1.620 5.032

431 
1. Добављачи - матична и зависна 
правна лица у земљи 

0452 
  
 
 

432 
2. Добављачи - матична и зависна 
правна лица у иностранству 

0453 
  
 
 

433 
3. Добављачи - остала повезана 
правна лица у земљи 

0454 
  
 
 

434 
4. Добављачи - остала повезана 
правна лица у иностранству 

0455 
  
 
 

435 5. Добављачи у земљи 0456 
 
 
  

1.140 1.620 5.010

436 6. Добављачи у иностранству 0457 
  
 
 

439 7. Остале обавезе из пословања 0458 
  
 
 

22

44, 45 и 
46 

IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ 
ОБАВЕЗЕ 

0459 
  
 
 

8527 13.967 14.419

47 
V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА 
НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 

0460 
 
 
  

891 2.840 3.115

48 
VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, 
ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 

0461 
  
 
 

386 1.355 1.468

49 осим 
498 

VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА 
РАЗГРАНИЧЕЊА 

0462 
  
 
 





Попуњава правно лице - предузетник 

Матични број 0 7 1 2 1 9 6 2 Шифра делатности 5 8 1 3 ПИБ 1 0 2 2 3 0 1 5 5

Назив:    АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ГЛАС ПОДРИЊА“ А.Д. ШАБАЦ 

Седиште:  15000 Шабац, Кнеза Лазара бр.1 

   
БИЛАНС УСПЕХА 

за период од 01.01. до 31.12.2014. године 

                                - у хиљадама динара - 

Група рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 
И з н о с 

Текућа година Претходна година 

1 2 3 4 5 6 
   ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА  

60 до 65, осим 
62 и 63 

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ  
    (1002 + 1009 + 1016 + 1017) 

1001 
 
 
 

26.791 
 

35.175

60 
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ  
   (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) 

1002 
  
 
 

 
1.228

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

1003 
 
 
  

 

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

1004 
 
 
  

 

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

1005 
  
 
 

 

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

1006 
  
 
 

 

604 
5. Приходи од продаје робе на домаћем 
тржишту 

1007 
 
 
  

 
1.228

605 
6. Приходи од продаје робе на иностраном 
тржишту 

1008 
  
 
 

 

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

1009 
  
 
 

25.800 
 

33.061

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

1010 
  
 
 

 

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

1011 
 
 
  

 

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

1012 
  
 
 

 

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

1013 
  
 
 

 

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

1014 
  
 
 

25.800 
 

33.061

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

1015 
  
 
 

 

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

1016 
  
 
 

 

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 
 
 
  

991 
 

886

  
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 

  
 
 

 

 
50 до 55, 62 и 

63 

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

1018 

  
 
 

27.230 
 

30.455



Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 
И з н о с 

Текућа година 
Претходна 
година 

1 2 3 4 5 6 

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019
 

 
1.222

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020
 

 

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

1021
 

 

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

1022
 

 

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023
 

139 
 

244

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024
 1.232 

 
1.468

52 
VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И 
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 

1025
 18.412 

 
18.893

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026
 

5.335 
 

5.563

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027
 674 

 
498

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028
 

 

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029
 

1.438 
 

2.567

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

 
 

4.720

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

 439 
 

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

 

66, осим 662, 
663 и 664 

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И 
ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 
1036 + 1037) 

1033
 

 

660 
1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних 
лица 

1034
 

 

661 
2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних 
лица 

1035
 

 

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

1036
 

 

669 4. Остали финансијски приходи 1037
 

 

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

 

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

1039
 

 

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) 1040
 3 

 
290

56, осим 562, 
563 и 564 

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

1041  
1

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

1042
 

 

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

1043
 

 

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

1044
 

 



Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 
И з н о с 

Текућа година 
Претходна 
година 

1 2 3 4 5 6 

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045
 

 
1

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046
 3 

 
289

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

1047
 

 

  
Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040) 1048

 
 

  
Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032) 1049

 

3 
 

290

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

1050

 
319 

 

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

1051
 

258 
 

1.457

67 и 68, осим 
683 и 685 

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052
 1.349 

 
3.590

57 и 58, осим 
583 и 585 

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053
 479 

 
2.697

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

1054
 

489 
 

3.866

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

1055
 

 

69-59 

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

1056

 

 

59-69 

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

1057

 

 

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

1058
 489 

 
3.866

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

1059
 

 

   П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 
 

 

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060
 61 

 
578

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061
 

 

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062
 

 

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063  

  
С. НЕТО ДОБИТАК  
(1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063) 

1064
 

428 
 

3.288

  
Т. НЕТО ГУБИТАК  
(1059 - 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) 

1065
 

 

   I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ 
УЛАГАЧИМА 

1066
 

 

   II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ 
ВЛАСНИКУ 

1067
 

 

  III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ 
УЛАГАЧИМА 

1068  

  IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ 
ВЛАСНИКУ 

1069  





Попуњава правно лице - предузетник 

Матични број  0 7 1 2 1 9 6 2 Шифра делатности 5 8 1 3 ПИБ 1 0 2 2 3 0 1 5 5

Назив: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ГЛАС ПОДРИЊА“ А.Д. ШАБАЦ 

Седиште: 15000 Шабац, Кнеза Лазара бр.1 

 
ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ 

за период од  01.01. до 31.12. 2014. године 
                                - у хиљадама динара - 

Група 

ПОЗИЦИЈА АОП 

Напомена Износ 

рачуна, 
рачун 

број Текућа година Претходна година 

1 2 3 4 5 6 

  

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА   
 
 
 

  

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) 2001 
 
 
  

428 3.288

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) 2002 
  
 
 

  

  

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ 
ГУБИТАК 

  
 
 
  

  

а) Ставке које неће бити рекласификоване у 
Билансу успеха у будућим периодима 

  
  
 
 

  

330 

1. Промене ревалоризације нематеријалне 
имовине, некретнина, постројења и опреме 

  
 
 
  

  

а) повећање ревалоризационих резерви 2003 
 
 
  

  

б) смањење ревалоризационих резерви 2004 
 
 
  

  

331 

2. Актуарски добици или губици по основу 
планова дефинисаних примања 

  
 
 
  

  

а) добици 2005 
 
 
  

  

б) губици 2006 
  
 
 

  

332 

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

  
 
 
  

  

а) добици 2007 
  
 
 

  

б) губици 2008 
  
 
 

  

333 

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

  
 
 
  

  

а) добици 2009 
  
 
 

  

б) губици 2010 
  
 
 

  

  

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

  

 
 
    

334 
 

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

  
  
 
 

  

а) добици 2011 
  
 
 

  

б) губици 2012 
  
 
 

  

 





 

Попуњава правно лице - предузетник 

Матични број  0 7 1 2 1 9 6 2 Шифра делатности 5 8 1 3 ПИБ 1 0 2 2 3 0 1 5   

Назив: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ГЛАС ПОДРИЊА“ А.Д. ШАБАЦ 

Седиште: 15000 Шабац, Кнеза Лазара бр.1 

 

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 
за период од  01.01. до 31.12. 20 14. године 

 
                                 - у хиљадама динара - 

Позиција АОП 
Износ 

Текућа година 
Претходна 
година 

1 2 3 4 
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 

3001 
32.297

37.567
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) 

1. Продаја и примљени аванси 3002 
31.306

36.681

2. Примљене камате из пословних активности 3003 
0

0

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 
991

886

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 
32.737

36.241

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 
10.254

14.934

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 
18.412

18.893

3. Плаћене камате 3008 
3

289

4. Порез на добитак 3009 
478

185

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 
3.590

1.940

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 1.326

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012 
440

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА 
3013 

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

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014 

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

3015 

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016 

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017 
 
 

 

5. Примљене дивиденде 3018 
 
 

 

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

 

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020 
 
 

 

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

3021 
 
 

 

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022 
 
 

 

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

 

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

 

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА 
3025 

 
 
 

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

1. Увећање основног капитала 3026 
 
 

 

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027   





Попуњава правно лице - предузетник 

Матични 
број 

0  7  1  2  1  9 6  2 
Шифра 
делатности

5 8 1  3  ПИБ  1 0 2 2 3 0 1 5 5

Назив: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ГЛАС ПОДРИЊА“ А.Д. ШАБАЦ 

Седиште: 15000 Шабац, Кнеза Лазара бр.1 

                            
 ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ 

                                             за период од  01.01. до 31.12. 2014. године 
- у хиљадама динара – 

Редни 
број 

 

ОПИС 
  
  

Компоненте капитала  

АОП 

30 

АОП 

31 

АОП

32 

Основни капитал
Уписани а 
неуплаћени 
капитал 

Резерве 

1 2    3 4 5 

1. 

Почетно стање претходне године 
на дан 01.01.2013 

        

а) дуговни салдо рачуна 4001 
 

4019   4037  

б) потражни салдо рачуна 4002 
5.358 

4020   4038  

2. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена 
рачуноводствених политика 

 
 
 

       

а) исправке на дуговној страни 
рачуна 

4003 
 

4021   4039  

б) Исправке на потражној страни 
рачуна 

4004 
 

4022   4040  

3. 

Кориговано почетно стање 
претходне године на дан 01.01. 
2013 

 
 
 

       

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

4005 
 

4023   4041  

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

4006 
5.358

 
4024   4042  

4. 

Промене у претходној 2013 години  
 
 

       

а) промет на дуговној страни рачуна 4007 
 

4025   4043  

б) промет на потражној страни 
рачуна 

4008 
 

4026   4044  

5. 

Стање на крају претходне године 
31.12.2013 

 
 

       

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

4009 
 

4027   4045  

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

4010 
5.358

 
4028   4046  

6. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена 
рачуноводствених политика 

 
 
 

       

а) исправке на дуговној страни 
рачуна 

4011 
 

4029   4047  

б) исправке на потражној страни 
рачуна 

4012 
 

4030   4048  

7. 

Кориговано почетно стање текуће 
године на дан 01.01. 2014 

 
 
 

       

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

4013 
 
 

4031   4049  

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

4014 
 

5.358 
4032   4050  

8. 

Промене у текућој 2014 години  
 
 

       

а) промет на дуговној страни рачуна 4015 
 

4033   4051  

б) промет на потражној страни 
рачуна 

4016 
 

4034   4052  

9. 

Стање на крају текуће године  
31.12. 2014  

 
 

 
 
 

 
 
 

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

4017   4035   4053  

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

4018 
5.358 

4036   4054  



Редни 
Број 

ОПИС 
 
 

Компоненте капитала  

АОП 

35 

АОП 

047 и 237 

АОП 

34 

Губитак 
Откупљене 
сопствене 
акције 

Нераспоређени добитак 

 

2    6 7 8 

1. 

Почетно стање претходне године 
на дан 01.01.2013 

     
 

  

а) дуговни салдо рачуна 4055 
5.528

 
4073   4091  

б) потражни салдо рачуна 4056 
 

4074   4092 170 

2. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена 
рачуноводствених политика 

 
 
 

       

а) исправке на дуговној страни 
рачуна 

4057   4075   4093  

б) исправке на потражној страни 
рачуна 

4058 
 

4076   4094  

3. 

Кориговано почетно стање 
претходне  године на дан 01.01. 
2013 

 
 
 

       

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

4059 
5.528 

 
4077   4095  

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

4060 
 

4078   4096 170 

4. 

Промене у претходној 2013 години  
 

       

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 
8.976

 
4079   4097  

б) промет на потражној страни 
рачуна 

4062 
 

4080   4098 3.288 

5. 

Стање на крају претходне године 
31.12.2013 

 
 
 

       

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

4063 
14.504 

 
4081   4099  

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

4064 
 
 

4082   4100 3.458 

6. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена 
рачуноводствених политика 

 
 
 

       

а) исправке на дуговној страни 
рачуна 

4065 
 

4083   4101  

б) исправке на потражној страни 
рачуна 

4066 
 

4084   4102  

7. 

Кориговано почетно стање текуће 
године на дан 01.01.2014 

 
 
 

       

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

4067 
14.504 

 
4085   4103  

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

4068 
 

 
4086   4104 3.458 

8. 

Промене у текућој 2014 години            

а) промет на дуговној страни рачуна 4069 
3.037 

4087   4105 3.458 

б) промет на потражној страни 
рачуна 

4070 
3.458

 
4088   4106 6.005 

9. 

Стање на крају текуће године  
31.12. 2014 

 
 
 

       

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

4071 
14.083

 
4089   4107  

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

4072 
 
 

4090   4108 6.005 

 

 

 

 

 



Редни 
број 

ОПИС 
  

Компоненте осталог резултата 

АОП 

330 

АОП 

331 

АОП 

332 

Ревалоризационе 
резерве 

Актуарски 
добици или 

губици 

Добици или губици 
по основу улагања у 

власничке 
инструменте 
капитала 

1 2    9 10    11 

1. 

Почетно стање претходне године на дан 
01.01.2013 

  
 

     

а) дуговни салдо рачуна 4109 
 
 

4127   4145  

б) потражни салдо рачуна 4110 
 

4128   4146  

2. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика 

 
 
 

       

а) исправке на дуговној страни рачуна 4111 
 

4129   4147  

б) исправке на потражној страни рачуна 4112 
 

4130   4148  

3. 

Кориговано почетно стање претходне 
године на дан 01.01. 2013 

 
 

       

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

4113 
 

4131   4149  

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

4114 
 
 

4132   4150  

4. 

Промене у претходној 2013 години  
 
 

       

а) промет на дуговној страни рачуна 4115 
 
 

4133   4151  

б) промет на потражној страни рачуна 4116 
28.083 

 
4134   4152  

5. 

Стање на крају претходне године 
31.12.2013 

 
 
 

       

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

4117 
 
 

4135   4153  

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

4118 28.083  4136   4154  

6. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика 

 
 
 

       

а) исправке на дуговној страни рачуна 4119 
 

4137   4155  

б) исправке на потражној страни рачуна 4120 
 
 

4138   4156  

7. 

Кориговано почетно стање текуће 
године на дан 01.01. 2014 

 
 
 

       

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

4121 
 

4139   4157  

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

4122 
28.083

 
4140   4158  

8. 

Промене у текућој 2014 години  
 

       

а) промет на дуговној страни рачуна 4123 
 

4141   4159  

б) промет на потражној страни рачуна 4124 
 

4142   4160  

9. 

Стање на крају текуће године  
31.12.2014 

           

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

4125 
 
 

4143   4161  

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

4126 
28.083 

4144   4162  

 



 

 

 Редни 
број 

  

 ОПИС 
 
  

Компоненте осталог резултата 

АОП 

333 

АОП

334 и 335 

АОП 

336 

Добици или губици по 
основу удела у осталом 
добитку или губитку 

придружених друштава 

Добици или 
губици по основу 

иностраног 
пословања и 
прерачуна 

финансијских 
извештаја 

Добици или губици 
по основу хеџинга 
новчаног тока 

1 2    12 13    14 

1. 

Почетно стање претходне године на 
дан 01.01.____ 

           

а) дуговни салдо рачуна 4163 
 

4181   4199  

б) потражни салдо рачуна 4164 
 

4182   4200  

2. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена 
рачуноводствених политика 

 
 
 

       

а) исправке на дуговној страни рачуна 4165 
 

4183   4201  

б) исправке на потражној страни 
рачуна 

4166 
 

4184   4202  

3. 

Кориговано почетно стање 
претходне године на дан 01.01. ____ 

 
 
 

       

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

4167 
 

4185   4203  

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

4168 
 
 

4186   4204  

4. 

Промене у претходној _____ години  
 

       

а) промет на дуговној страни рачуна 4169 
 

4187   4205  

б) промет на потражној страни рачуна 4170 
 

4188   4206  

5. 

Стање на крају претходне године 
31.12.____ 

 
 
 

       

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

4171 
 
 

4189   4207  

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

4172 
 
 

4190   4208  

6. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена 
рачуноводствених политика 

 
 
 

       

а) исправке на дуговној страни рачуна 4173 
 

4191   4209  

б) исправке на потражној страни 
рачуна 

4174 
 

4192   4210  

7. 

Кориговано почетно стање текуће 
године на дан 01.01. _____ 

 
 
 

       

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

4175 
 

4193   4211  

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

4176 
 
 

4194   4212  

8. 

Промене у текућој _____ години  
 

       

а) промет на дуговној страни рачуна 4177 
 

4195   4213  

б) промет на потражној страни рачуна 4178 
 

4196   4214  

9. 

Стање на крају текуће године  
31.12. _____ 

           

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

4179 
 

4197   4215  

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

4180 
 
 

4198   4216  
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Finansijski izveštaji su dati kao pojedinačni finansijski izveštaji društva.

1.1. Osnovni podaci o društvu
Pun naziv društva: AKCIONARSKO DRUŠTVO "GLAS PODRINJA" A.D. ŠABAC
Skraćeni naziv društva: "GLAS PODRINJA" A.D. ŠABAC
Sedište društva: Kneza Lazara 1,  15000 Šabac
Veličina društva: Mikro pravno lice
Oblik organizovanja: Akcionarsko društvo
Matični broj: 7121962
Šifra delatnosti: 5813
PIB: 102230155

1.2. Istorijat društva
Društvo je osnovano 1949.godine, kao državno preuzeće. Dana 14.09.2006.godine upisuje se u registar privrednih
subjekata statusna promena-odvajanje uz osnivanje, kojom se deo postojećeg Javnog preduzeća "Glas podrinja" odvaja
i osniva Javno preduzeće "Radio televizija Šabac". Proces svojinske transformacije je završen  23.11.2007.godine, kada
je 70% državnog kapitala kupio konzorcijum fizičkih lica i od tada Društvo posluje kao akcionarsko društvo. Promena 
pravnog statusa je registrovana kod Agencije za privredne registre, rešenjem br.BD 154322/2007 od 18.01.2008.godine.
Dana 25.04.2013.godine upisuje se u registar privrednih subjekata Rešenje br.10-897/13-754/05 od 18.04.2013.godine 
o prenosu kapitala privrednog društva Akcionarsko društvo Glas Podrinja Šabac kojim se konstatuje da je Ugovor o 
prodaji 70% državnog kapitala metodom javne aukcije subjekta privatizacije Glas Podrinja a.d. Šabac zaključen dana 
23.11.2007.godine izmedju Agencije za privatizaciju i Konzorcijuma fizičkih lica čiji je predstavnik Slobodan Teodorović
overen pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu pod Ov.br.1782/2007 raskinut, a rešenjem Agencije za privredne regi-
stre br.10-898/13-754/05 od 18.04.2013.godine vrši se prenos sopstvenih akcija privrednog društva "Glas Podrinja" a.d.
Šabac na Agenciju za privatizaciju.
Dana 21.06.2013.godine upisuje se u Registar subjekata Odluka Agencije za privatizaciju o imenovanju privremenog  
zastupnika subjekta privatizacije društva "Glas Podrinja" a.d. Šabac kojom se imenuje Dragan (Dobrivoja) Mirkovića iz 
Malog Zvornika za privremenog zastupnika kapitala subjekta privatizacije.

I. NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

1.      INFORMACIJE O DRUŠTVU
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1.4. Organi društva
Prema Statutu, organi društva su:

1.5. Zaposlenost u društvu

– visoka stručna sprema (VIII) 0
– visoka stručna sprema (VII-2) 0
– visoka stručna sprema (VII-1) 3
– viša stručna sprema (VI) 4
– visokokvalifikovani radnici (V) 0
– srednja stručna sprema (IV) 10
– kvalifikovani radnici (III) 0
– polukvalifikovani radnici (II) 0
– niža stručna sprema (I) 0
– nekvalifikovani radnici 1
Ukupno: 18

2. OSNOVI ZA PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

– izvršni direktor, kao organ poslovođenja ili rukovodjenja;

Pored navedene pretežne delatnosti, društvo obavlja i sledeće delatnosti: 
izdavanje poslovnog prostora u zakup;
usluge reklame i informisanja u listu;

– Skupština, kao organ vlasnika kapitala;
– Jednodomno upravljanje-odbor direktora, kao organ upravljanja;

1.3. Delatnost
Pretežna delatnost Akcionarskog društva "Glas podrinja" Šabac je 5813 izdavanje novina. 

Glas podinja a.d. Šabac je na dan 31. decembra 2014. godine imalo 18 zaposlenih radnika. Kvalifikaciona struktura radnika je 
sledeća:
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3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA
3.1. Poslovni prihodi

3.2. Poslovni rashodi

Poslovni prihodi obuhvataju prihode od prodaje robe, proizvoda i usluga, prihode od aktiviranja učinaka, prihode od subvencija, 
dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja dažbina po osnovu prodaje robe, proizvoda i usluga, prihode od doprinosa i 
članarina, kao i druge prihode koji su obračunati u knjigovodstvenoj ispravi, nezavisno od vremena naplate. 

Poslovni rashodi uključuju rashode direktnog materijala, proizvodne usluge, rezervisanja, amortizaciju, nematerijalne troškove, 
poreze i doprinose pravnog lica nezavisne od rezultata, bruto zarade i ostale lične rashode, nezavisno od trenutka plaćanja.

Finansijski izveštaji su iskazani u hiljadama dinara (RSD) odnosno u funkcionalnoj valuti koja je domicilna valuta Republike 
Srbije, a prikazani su u formatu propisanom Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, 
zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (Sl.glasnik RS br. 95/2014, 144/2014).

Finansijski izveštaji privrednog društva su sastavljeni u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) i 
međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI) koje je izdao Međunarodni komitet za računovodstvene standarde 
(IASC), Zakonom o računovodstvu i reviziji ("Službeni glasnik RS", br. 46/2006 i 111/2009-dr.zakon i 62/2013-dr.zakon), drugim 
podzakonskim propisima donetim na osnovu tog zakona, kao i u skladu sa izabranim i usvojenim računovodstvenim politikama 
društva.

3.3. Preračunavanje stranih sredstava plaćanja i računovodstveni tretman kursnih razlika

Sva sredstva odnosno potraživanja i obaveze u stranim sredstvima plaćanja preračunavaju se u odgovorajuću dinarsku 
protivvrednost po srednjem kursu na dan bilansa. Transakcije u stranoj valuti su iskazane u dinarima po srednjem kursu 
važećem na dan transakcije.
Pozitivne i negativne kursne razlike nastale po izvršenim deviznim transakcijama u toku godine iskazuju se u bilansu uspeha kao
deo finansijskih prihoda ili rashoda.

3.4. Nematerijalna ulaganja
Nematerijalna ulaganja se procenjuju po nabavnoj vrednosti. Nabavna vrednost predstavlja fakturnu vrednost dobavljača, 
zajedno sa svim ostalim troškovima nastalim do aktiviranja nematerijalnih ulaganja.
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3.5. Osnovna sredstva

3.6. Zalihe

3.7. Kratkoročna potraživanja

3.8. Kratkoročne obaveze

Amortizacija nematerijalnih ulaganja se obračunava za svako nematerijalno ulaganje pojedinačno. U skladu sa odlukom 
rukovodstva, amortizacija se obračunava po stopama definisanim Pravilnikom o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po 
grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe. Društvo ima nematerijalna ulaganja nastala izdvajanjem vrednosti 
građevinskog zemljišta koje se u katastru nepokretnosti vodi kao pravo korišćenja od vrednosti građevinskog objekta u katastru 
evidentirano kao pravo svojine a po Odluci rukovodstva na osnovu procene fer vrednosti kao početne nabavne vrednosti u 
skladu sa novim Pravilnikom o računovodstvenim politikama. 

Osnovna sredstva se priznaju po nabavnoj vrednosti. Nabavna vrednost predstavlja fakturnu vrednost dobavljača, zajedno sa 
svim ostalim troškovima nastalim do aktiviranja osnovnog sredstva.
Nakon početnog priznavanja, nekretnine, postrojenja i oprema se iskazuju po revalorizovanom iznosu, koji izražava njihovu 
poštenu vrednost na dan revalorizacije, umanjenu za ukupan iznos ispravki vrednosti po osnovu amortizacije i ukupan iznos 
ispravki vrednosti po osnovu gubitaka zbog obezvređenja.

Nakon početnog priznavanja, nekretnine,  postrojenja i oprema se iskazuju po nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja u skladu sa 
MRS 16, umanjenoj za ukupan iznos obračunate amortizacije i ukupan iznos gubitka zbog obezvređenja.

Amortizacija osnovnih sredstava se obračunava za svako stalno sredstvo pojedinačno. U skladu sa odlukom rukovodstva, 
amortizacija se obračunava po stopama definisanim Pravilnikom o načinu razvrstavanja stalnih sredstava definisanim i novim 
Pravilnikom o računovodstvenim politikama društva.

Zalihe se procenjuju po nabavnoj ceni odnosno ceni koštanja ili neto prodajnoj ceni, ako je ona niža. 
Obračun izlaza zaliha se vrši po FIFO-metodu ili metodu prosečnih nabavnih ponderisanih cena. Na dan 31.12.2014.godine 
društvo nema zaliha.

Kratkoročna potraživanja se mere iz originalne fakture ili ostalih dokumenata. Ispravka vrednosti se vrši za potraživanja kod kojih 
je od roka naplate prošlo najmanje 60 odnosno najmanje godinu dana u skladu sa novim Pravilnikom o računovodstvenim 
politikama društva.

Kratkoročne obaveze se mere po vrednosti iz originalne dokumentacije. Početni iznos se koriguje na osnovu originalne 
dokumentacije.
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3.9. Lica odgovorna za sastavljanje finansijskih izveštaja
Za finansijske izveštaje koji su bili predmet ove revizije odgovorna su sledeća lica:
– izvršni direktor privrednog društva: Dragan Mirković
– rukovodilac službe računovodstva Željko Rafailović

4. PREGLED UKUPNIH PRIHODA PO PODBILANSIMA
(u hiljadama dinara)

Redni broj
Ostvareni 
prihodi u 

2014.

Ostvareni 
prihodi u 

2013.

Indeksi (3 : 
4) x 100 

1 3 4 5

1. 26.791 35.175 76,16
2. 0 0
3. 1.668 3.590 46,46
4. 0 0

28.459 38.765 73,41

(u hiljadama dinara)
2014 2013

0 0
0 0
0 1.228
0 0
0 0
0 0

25.800 33.061
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe za sopstvene potrebe
Prihodi od aktiviranja ili potrošnje proizvoda i usluga za sopstvene potrebe
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda

Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima
Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima
Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu

5.       ANALITIČKA STRUKTURA UKUPNIH PRIHODA ISKAZANIH U PODBILANSIMA

Podbilansi prihoda iz bilansa uspeha

2

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima
Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu

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

UKUPNI PRIHODI 

Poslovni prihodi
Finansijski prihodi
Ostali prihodi
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja

Prema Zakonu o računovodstvu i reviziji Pravilniku o računovodstvenim politikama akcionarskog društva "Glas podrinja", MSFI i 
podzakonskim propisima,  poslovne prihode čine prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga, prihodi od aktiviranja učinaka, prihodi od 
subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i dr. 

5.1. Poslovni prihodi
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0 0
0 0

991 886
0 0
0 0

26.791 35.175

(u hiljadama dinara)
2014 2013

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

(u hiljadama dinara)
2014 2013

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

777 1.280
0 0

467 1.099
0 0

105 1.211
0 0
0 0
0 0
0 0

Prihodi od usklađivanja vrednosti nematerijalnih ulaganja
Prihodi od usklađivanja vrednosti bioloških sredstava

Prihodi od usklađivanja vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme

UKUPNI FINANSIJSKI PRIHODI

5.3. Ostali prihodi

Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja nekretnina, postrojenja i opreme
Dobici od prodaje bioloških sredstava

Ostali nepomenuti prihodi

Prihodi od kamata
Pozitivne kursne razlike
Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule

Ostali finansijski prihodi

Poslovni prihodi su ostvareni prodajom proizvoda i usluga na domaćem i stranom tržištu; domaće tržište učestvuje sa 100%, a
inostrano sa 0 %. U odnosu na prethodnu godinu, poslovni prihodi su manji za  23,83 %.

Finansijski  prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica
Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica

Prihodi od tantijema i licencnih naknada
Ostali poslovni prihodi
UKUPNO POSLOVNI PRIHODI

5.2. Finansijski prihodi

Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa i povraćaja poreskih dažbina 
Prihodi po osnovu uslovljenih donacija
Prihodi od zakupnina
Prihodi od članarina

Prihodi od učešća u dobitku zavisnih pravnih lica i zajedničkih ulaganja

Prihodi od usklađivanja vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana i hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju

Prihodi od smanjenja obaveza
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja

Dobici od prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrednosti  
Dobici od prodaje materijala
Viškovi
Naplaćena otpisana potraživanja
Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika
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0 0
0 0

0 0

319 0
1.668 3.590

(u hiljadama dinara)
2014 2013

0 0
0 0
0 0

(u hiljadama dinara)

Redni broj
Ostvareni 
rashodi u 

2014.

Ostvareni 
rashodi u 

2013.

Indeksi (3 : 
4) x 100

1 3 4 5

1. 27.230 30.455 89,41
2. 3 290 1,03
3. 737 4.154 17,74
4. 0 0

27.970 34.899 80,15

(u hiljadama dinara)
2014 2013

0 1222

0 1222

139 244

Prihodi od usklađivanja vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana i hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju

Poslovni rashodi
Finansijski rashodi
Ostali rashodi

6. PREGLED UKUPNIH RASHODA PO PODBILANSIMA
U ukupne rashode, pored poslovnih rashoda, spadaju finansijski rashodi i ostali rashodi. Podaci o rashodima koji su iskazani u Bilansu 
uspeha po podbilansima dati su u narednoj tabeli.

Prihodi od usklađivanja vrednosti zaliha
Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine

Dobitak poslovanja koje se obustavlja
Prihodi, efekti promene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina
UKUPNI DOBICI POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA

UKUPNI OSTALI PRIHODI

Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana

2

Podbilansi rashoda iz bilansa uspeha

Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja
UKUPNI RASHODI

Prema okviru MRS i MSFI, Pravilniku o računovodstvenim politikama akcionarskog društva "Glas podrinja" a.d.Šabac , poslovne rashode
čine rashodi direktnog materijala i robe, finansijski rashodi i drugi poslovni rashodi koji su nastali nezavisno od trenutka plaćanja.

7.1. Poslovni rashodi 
7. ANALITIČKA STRUKTURA RASHODA ISKAZANIH U PODBILANSIMA

5.4. Dobici poslovanja koje se obustavlja

Nabavna vrednost prodate robe
Nabavna vrednost prodatih nekretnina pribavljenih radi prodaje
Ukupno grupa 50:
Troškovi materijala za izradu
Troškovi ostalog materijala (režijskog)
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1232 1468
1371 1712

11103 10484
1988 1877
615 521

1445 2623

1887 2433
1374 954

18412 18892
3478 4101
1142 1209

94 130

544 21

77 102

5335 5563
674 498

674 498
917 1372
57 378
7 15

76 113
24 26

298 198
0

59 466
1438 2568

27230 30455UKUPNI POSLOVNI RASHODI (grupa 50 do 55)

Troškovi poreza
Troškovi doprinosa
Ostali nematerijalni troškovi
Ukupno grupa 55:

Troškovi reprezentacije
Troškovi premije osiguranja
Troškovi platnog prometa
Troškovi članarina

Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih
Ostala dugoročna rezervisanja
Ukupno grupa 54:
Troškovi neproizvodnih usluga

Troškovi rezervisanja za garantni rok
Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
Rezervisanje za zadržane kaucije i depozite
Rezervisanja za troškove restrukturiranja

Ukupno grupa 53:
Troškovi amortizacije

Troškovi zakupnina
Troškovi sajmova
Troškovi reklame i propagande
Troškovi istraživanja

Troškovi transportnih usluga
Troškovi usluga održavanja

Troškovi ostalih usluga
Troškovi razvoja

Ukupno grupa 52:
Troškovi usluga na izradi učinaka

Troškovi naknade po ugovoru o privremenim ili povremenim poslovima
Troškovi naknada fizičkim licima po ostalim ugovorima
Troškovi naknada članovima upravnog  i nadzornog odbora
Ostali lični rashodi i naknade

Troškovi goriva i energije

Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca
Troškovi naknada po ugovoru o delu

Ukupno grupa 51:
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)

Troškovi naknada po autorskim ugovorima
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(u hiljadama dinara)
2014 2013

3 289

0 1
3 290

(u hiljadama dinara)
2014 2013

304 1278

258 1458
175 1418Ostali nepomenuti rashodi

Obezvređenje bioloških sredstava
Obezvređenje nematerijalnih ulaganja
Obezvređenje nekretnina, postrojenja i opreme

Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana

Manjkovi
Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje bioloških sredstava
Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i hartija od vrednosti
Gubici po osnovu prodaje materijala
Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika
Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja
Obezvređenje dugoročnih finansijskih plasmana i drugih hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju

Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe

Ostali finansijski rashodi
UKUPNI FINANSIJSKI RASHODI

Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme

7.3. Ostali rashodi

Rashodi kamata
Negativne kursne razlike
Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule
Rashodi od učešća u gubitku zavisnih pravnih lica i zajedničkih ulaganja, koji se obračunavaju korišćenjem metoda udela

Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima
Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima

Troškovi materijala se sastoje od utrošenog osnovnog, pomoćnog i režijskog materijala (rezervni delovi, šrafovska galanterija, lim, boje i
drugo), troškova goriva, električne energije i utrošenih rezervnih delova za održavanje sredstava, alata i inventara. Rezervni delovi, alat i
inventar se prilikom davanja u upotrebu odmah otpisiju sa 100%.

Za 2014. godinu zarade su obračunate i isplaćene zaposlenima za svih dvanaest meseci, dok je decembarska zarada za 2014. godinu kroz 
drugi deo zarade isplaćena 31.12.2014. godine. Porezi i doprinosi na zarade su obračunati i plaćeni sa isplatama zarade. Ostali izdaci i 
naknade, od kojih se najveći iznosi odnosi na izdatke naknade po autorskim delima fizičkim licima spoljnim saradnicima su takodje 
isplaćeni, otpremnine, nagrade, pomoći i druge naknade zaposlenima, isplaćivani su u skladu sa Opštim aktom, odnosno Ugovorom o 
radu, Statutom i Odlukom odbora direktora. Isplate su vršene uz podnošenje propisanih obračuna Poreskoj upravi.

7.2. Finansijski rashodi
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737 4154

(u hiljadama dinara)
2014 2013

0 0

(u hiljadama dinara)

Redni broj
Ostvareno u 

2014.
Ostvareno  u 

2013.
Indeksi 

1 0 4.720 0,00
2 439 0
3 0 0
4 3 290 1,03
5 931 0
6 0 564 0,00
7 489 3.866 12,65
8 0 0
9 61 578 10,55
10 0 0
11 0 0

428 3.288 13,02
0 0

Odloženi poreski prihodi perioda

Na ostale nepomenute rashode su knjiženi i isplaćeni:  troškovi sporova u iznosu od 143. hiljade dinara, kazne za privredne prestupe i 
prekršaje u iznosu od 30. hiljada dinara i ugovorene kazne i penali u iznosu od 2. hiljade dinara.

Podbilansi finansijskog rezultata

Poslovni dobitak
Poslovni gubitak
Dobitak  finansiranja 
Gubitak finansiranja

7.4. Gubici poslovanja koje se obustavlja

Gubitak na ostalim rashodima (Aop 1051+Aop 1053)
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja

Odloženi poreski rashodi perioda

UKUPNI OSTALI RASHODI

Obezvređenje građevinskih objekata
Obezvređenje zaliha materijala i robe
Obezvređenje ostale imovine

8. FINANSIJSKI REZULTAT PO PODBILANSIMA

Na iznos ostvarenog bruto dobitka od 489. hiljada dinara obračunat je porez na dobit po poreskom bilansu na izračunatu poresku osnovicu 
od  409. hiljada dinara po stopi od 15% koji iznosi 61. hiljada dinara. Poreska obaveza je umanjena za iznos poreskog oslobađanja po 
osnovu ulaganja u osnovna sredstva od 0. hiljada dinara, tako da je za 2014. godinu dobijena konačna obaveza za uplatu poreza na 
dobitak u iznosu od 61. hiljada dinara.

Gubitak poslovanja koje se obustavlja
Rashodi, efekti promene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina
UKUPNI GUBICI POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA

Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja
Poreski rashod perioda

NETO GUBITAK
NETO DOBITAK

Dobitak na ostalim prihodima (Aop 1050+Aop 1052)
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(u hiljadama dinara)

Redni broj

Stanje na 
dan 31. 12. 
2014.  (po 
nabavnoj 
vrednosti)

Stanje na 
dan 31. 12. 
2013.  (po 
nabavnoj 
vrednosti)

Indeksi (3 : 
4)

1 3 4 5
1 1.029
2 37.848 39.182 96,60
3 220 589 37,35
4
5
6
7

8

9
39.097 39.771 98,31

Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva u pripremi

11. PRIMENJENE STOPE AMORTIZACIJE

Na pomenute nepokretnosti ne postoje hipoteke, garancije, zaloge, niti druga ograničenja u korišćenju.

UKUPNO OSNOVNA SREDSTVA

Preduzeće je prilikom obračuna amortizacije primenilo utvrđene stope amortizacije iz Pravilnika o računovodstvenim politikama Društva.

2

Osnovno stado

Nematerijalna ulaganja se vrednuju prema nabavnoj vrednosti i amortizuju se u toku korisnog veka, pri čemu se primenjuje proporcionalni metod
amortizacije. U bilansu stanja se nematerijalna ulaganja iskazuju po sadašnjoj vrednosti.

Privredno društvo je u okviru ostalih nematerijalnih ulaganja evidentiralo neto sadašnju vrednost na kraju godine u iznosu 1.029 hiljada dinara po osnovu
"prava korišćenja gradskog građevinskog zemljišta na k.p.6341 KO Šabac" nastalo izdvajanjem procenjene vrednosti građevinskog zemljišta iz knjižene
vrednosti građevinskog objekta-poslovne zgrade u 2014.godini na osnovu procene fer vrednosti građevinskog veštaka od 20.12.2013.godine kao početne
vrednosti za priznavanje u skladu sa Odlukom odbora direktora i izvršnog direktora a prema Pravilniku o računovodstvenim politikama društva.

Postrojenja i oprema
Investicione nekretnine

Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva

9. NEMATERIJALNA ULAGANJA

10. UPOREDNI PREGLED OSNOVNIH SREDSTAVA PO NABAVNOJ VREDNOSTI

Privredno društvo, poseduje odgovarajuće dokaze o vlasništvu nad nekretninama, postrojenjima i opremom. U katastru nepokretnosti Šabac u listu
nepokretnosti br.11088 KO Šabac na k.p.6341 KO Šabac upisana je privatna svojina na poslovnoj zgradi (Po+P+5) u prizemlju objekta površine 721 m2
sa pravom vlasništva svojine 1/1 i izdatim odobrenjem za upotrebu Odeljenja za urbanizam br.351-4-64/2013-07 od 28.11.2013.godine.                                

Kategorije osnovnih sredstava

Zemljište
Građevinski objekti

Ostale nekretnine, postrojenja i oprema

Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi,

Page 12 of 29



Stopa 
amortizacije 

%
0,80

15,00
15,00
20,00

Redni broj Iznos Učešće u %
1 1.029 2,63
2 37.848 96,81
3 220 0,56
4
5
6
7
8
9

39.097 100,00

Stanje po popisu se slaže sa knjigovodstvenim stanjem. Promene na nekretninama, postrojenjima i opremi u toku godine su bile na
osnovu procene vrednosti nepokretnosti i opreme za izdvajanje vrednosti prava korišćenja gradskog građevinskog zemljišta od vrednosti
građevinskog poslovnog objekta, obračun amortizacije i rashodovanje osnovnih sredstava.

Postrojenja i oprema
Investicione nekretnine
Osnovno stado

Osnovna sredstva (građevinski objekti i oprema) popisani su na kraju godine.

UKUPNO OSNOVNA SREDSTVA

 Ostale nekretnine, postrojenja i oprema
 Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva u pripremi
 Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva

Stope amortizacije se daju za najvažnije grupe osnovnih sredstava prema sledećem:

Radi potpunijeg informisanja korisnika izveštaja o reviziji, dati su podaci o učešću pojedinih kategorija osnovnih sredstava u ukupnim
osnovnim sredstvima:

– Osnovno stado

Kategorije osnovnih sredstava
Zemljište
Građevinski objekti

Privredno društvo u skladu sa Pravilnikom o računovodstvenim politikama se opredelilo za model nabavne vrednosti, tako da se
nekretnine, postrojenja i oprema nakon početnog priznavanja iskazuju po nabavnoj vrednosti, umanjenoj za ukupnu ispravku vrednosti po
osnovu amortizacije i gubitka zbog obezvređivanja. Od dana primene MRS i MSFI, revalorizacija osnovnih sredstava nije vršena.

Nabavke nove opreme nije bilo ta ko da su iznosile 0. hiljada dinara. 

12. STRUKTURA SADAŠNJE VREDNOSTI OSNOVNIH SREDSTAVA

 Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi

– Kompjuteri

– Alat i inventar

– Oprema
– Nameštaj

– Građevinski objekti
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(u hiljadama dinara)

Red. broj Opis dinamike plasmana

Zemljište,pravo 
korišćenja 
gradskog 

građevinskog 
zemljišta

Šume i 
višegodišnji 

zasadi

Građevinski 
objekti

Postrojenja i 
oprema

Investicione 
nekretnine

Ostala 
osnovna 
sredstva

Osnovno 
stado

I NABAVNA VREDNOST 0 0 0 0 0 0 0
1 Početno stanje 0 0 39182 2814 0 0 0
2 Povećanje 1029 0 0 0 0 0 0

2.1 Nove nabavke 0 0 0 0 0 0 0
2.2 Procena 1029 0 0 0 0 0 0
2.3 Procena kapitala 0 0 0 0 0 0 0
2.4 Viškovi 0 0 0 0 0 0 0
2.5 Investicione nekretnine 0 0 0 0 0 0 0
2.6 tekst 0 0 0 0 0 0 0
2.7 tekst 0 0 0 0 0 0 0
3 Smanjenje 0 0 1029 0 0 0 0

3.1 Procena vrednosti prava grad.građevinkog zemljišta
0 0 1029 0 0 0 0

3.2 Manjkovi 0 0 0 0 0 0 0
3.3 Rashod , amortizacija 0 0 0 0 0 0 0

Stanje na kraju godine 
(31.12. 2014)

II ISPRAVKA VREDNOSTI 0 0 0 0 0 0 0
1 Početno stanje 0 0 0 2225 0 0 0

0 0

U skladu sa Pravilnikom o računovodstvenim politikama Društva i MRS i MSFI, izvršena je po Odluci odbora direktora akcioanrskog društva 
procena nepokretnosti poslovne zgrade od strane sudskog veštaka gradjevinske struke od  20.12.2013.godine po dobijanju upotrebne 
dozvole i uknjižbe objekta u katastarske knjige Šabac u listu nepokretnosti br.11088 KO Šabac na k.p.6341 KO Šabac. Utvrdjena je nova 
nabavna vrednost nekretnine na osnovu procene fer tržišne vrednosti od strane sudskog veštaka gradjevinske struke u iznosu od 39.182 
hiljade dinara. Procenom je vrednost nekretnina uvećana za 106,84 %, odnosno za 20.239 hiljada dinara, a vrednost opreme je uvećana za 
13,58.%, odnosno za 574 hiljada dinara. Na ispravci vrednosti  je knjižen iznos umanjenja od 7.269 hiljada dinara, a na revalorizacionim 
rezervama knjižen je iznos od 27.507 hiljada dinara na ime razlike vrednosti procene nekretnina poslovne zgrade po dobijanju upotrebne 
dozvole i 576 hiljada dinara na ime razlike vrednosti procene opreme.Ukupna revalorizaciona vrednost knjižena po proceni i utvrdjivanju 
nabavne vrednosti nekretnine i opreme iznosi 28.083 hiljade dinara na dan 31.12.2013.godine.Odlukom odbora direktora Acionarskog 
društva Glas podrinja Šabac od 20.02.2014.godine odobreno je knjiženje procene vrednosti poslovne zgrade  radi utvrdjivanja njene 

2814 0

Obračunata amortizacija građevinskih objekata primenom proporcionalnog metoda obračuna iznosi 305. hiljada dinara, a opreme 369.
hiljada dinara, što čini ukupno 674. hiljada dinara za 2014.godinu.

13. DINAMIKA PROMENA NA OSNOVNIM SREDSTVIMA

1029 0 38153
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2 Povećanje 0 0 305 369 0 0 0
2.1 Otuđenje osnovnih sredstava 0 0 0 0 0 0 0
2.2 Amortizacija 0 0 305 369 0 0 0
2.3 0 0 0 0 0 0 0
2.4 0 0 0 0 0 0 0
2.5 0 0 0 0 0 0 0
2.6 0 0 0 0 0 0 0
3. Smanjenje 0 0 0 0 0 0 0
3.1 Manjkovi 0 0 0 0 0 0 0
3.2 Rashod 0 0 0 0 0 0 0
3.3 Isknjiženje ispravke-procena 0 0 0 0 0 0 0
III. Stanje na kraju godine (31.12.2014) 0 0 305 2594 0 0 0
IV. SADAŠNJA VREDNOST OSNOVNIH SREDSTAVA 1029 0 37848 220 0 0 0

(u hiljadama dinara)
Red. broj Iznos

1
2
3
4
5
6
7
8
9 0
10

0

15. USAGLAŠENOST DUGOROČNIH FINANSIJSKIH PLASMANA

Broj dužnika

01. Ukupan broj dužnika
2. Usaglašeno 100%
3. Usaglašeno delimično

Vrednost u hiljadama dinara

0

Ispravka vrednosti učešća u kapitalu ostalih pravnih lica
UKUPNO DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

Učešće u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju

Dugoročni krediti u zemlji
Dugoročni krediti u inostranstvu

Ostali dugoročni finansijski plasmani

Dugoročni krediti matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima

Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća
Otkupljene sopstvene akcije

 Dugoročni finansijski plasmani se sastoje od sledećih pozicija:

Odlukom izvršnog direktora i odbora direktora u Bilansu stanja su isknjiženi iskazani dugoročni finansijski plasmani u iznosu od 39. hiljada
dinara iz ranijih godina i isti direktno otpisani a koji su iskazani u poreskom bilansu kao korekcija rashoda na rednom broju 38. Poreskog
bilansa PB-1 za 2014.godinu. 

14. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

Opis
Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica
Učešće u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica
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0

16. UPOREDNI PREGLED ZALIHA

(u hiljadama dinara)
2014 2013

10 149
10 149

U okviru datih avansa iskazan je iznos od 10. hiljada dinara
Pregled datih avansa dat je u tabeli koja sledi.

(u hiljadama dinara)

Redni broj Mesto Iznos avansa
Godina 
uplate

1 SABAC 0 2012

2 SABAC 5 2014

3 SABAC 5 2014

Dati avansi
UKUPNO ZALIHE

Po popisu zaliha nije bilo manjkova i viškova odnosno društvo nema zalihe sirovina, robe i gotovih proizvoda. Popisana su potraživanja za date 
avanse, potraživanja od kupaca u zemlji, potraživanja od zaposlenih, druga potraživanja kao i sve dugoročne i kratkoročne obaveze.

Na kraju godine nije bilo materijala zaliha nedovršene proizvodnje,gotovih proizvoda i robe. Izveštaj o popisu datih avansa sa popisima potraživanja i 
obaveza je usvojen na sednici odbora direktora Društva 26.02.2015. godine.

PREGLED DATIH AVANSA

Naziv pravnog lica

17. DATI AVANSI

ADVOKAT BRANKO IGNJATOVIĆ - Šabac

Nedovršena proizvodnja
Gotovi proizvodi
Roba
Nekretnine pribavljene radi prodaje

JP PTT SAOBRACAJA SRBIJA Beograd

VODOVOD jkp Šabac

Zalihe materijala, rezervnih delova, inventara sa kalkulativnim otpisom robe, ambalaže i goriva se procenjuju po nabavnoj vrednosti, koja
obuhvata fakturnu vrednost dobavljača i zavisne troškove nabavke. Obračun izlaza zaliha materijala i rezervnih delova, sitnog inventara i
robe se vrši po ponderisanoj prosečnoj nabavnoj ceni. 

Utrošak materijala se obračunava po prosečnoj ponderisanoj ceni. Utrošeni materijal za reprodukciju se direktno raspoređuje na mesta
troškova i pojedinačne proizvode na osnovu trebovanja materijala. Bruto zarade i naknade zarada, troškovi proizvodnih usluga i
amortizacija se direktno raspoređuju na mesta troškova.

Opis zaliha
Materijal

04. Neusaglašeno
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4
5
6
7

10

(u hiljadama dinara)

Red. broj Iznos % učešća
1 10 100,00
2 0
3
4

10 100,00

8749
0

-3786
4963

Potraživanja od zaposlenih 1240
Ispravka vrednosti potraživanja od zaposlenih -833
Potraživanja za kamatu I dividende 60
Ispravka vrednosti potraživanja za kamatu I dividende -60
Potraživanja od drzavnih organa I organizacija 0

374
44

Potraživanja za više plaćen porez na dobit 469

Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa

Kupci u inostranstvu
Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca

Ukupno potraživanja po osnovu prodaje (grupa 20)-AOP 0051

Ukupno

Kupci u zemlji

Dati avansi u tekućoj godini

Dati avansi stariji od 3 godine
UKUPNO AVANSI PO BILANSU

18. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA, PDV I AVR

Na rednom broju 0051 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja su iskazana kratkoročna potraživanja po osnovu prodaje u iznosu od 4.963 hiljade
dinara. Na rednom broju 0060 (oznaka za AOP) u bilansu stanja iskazana su druga potraživanja u iznosu od 1.294 hiljade dinara.
Gotovinski ekvivalenti i gotovina su iskazani u iznosu od 528. hiljada dinara na rednom broju 0068 AOP bilansa stanja. Porez na dodatu
vrednost na rednom broju 0069 AOP bilansa stanja iskazan je u iznosu od 6. hiljada dinara. Aktivna vremenska razgraničenja iskazana su
na rednom broju 0070 AOP bilansa stanja u iznosu od 7. hiljada dinara. Kratkoročna potraživanja, gotovinski ekvivalenti, PDV I AVR se
sastoje iz sledećih pozicija:

STAROSNA STRUKTURA DATIH AVANSA

Dati avansi stari od 2 do 3 godine

Kupci - ostala povezana pravna lica

Dati avansi stari od 1 do 2 godine

Naziv starosne grupe

Kupci - matična i zavisna pravna lica

Ostala potraživanja
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Ispravka vrednosti drugih potraživanja 0
10

-10
1294

528
6
7

20. POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI

Od ukupnog broja kupaca od 349, poslatih obrazaca IOS je 325 a za 24 kupca nije poslat IOS obrazac  iz razloga što su isti ugašeni iz
Agencije za privredne registre i za iste su izvršeni direktni otpisi potraživanja i korekcija rashoda u poreskom bilansu.
 Od ukupno 349 kupca u zemlji i  poslatih IOS
– usaglašeno je    140 kupaca , odnosno 40.11% i to neto vrednosti od 4.150 hiljada dinara ili 83,62% od ukupne neto vrednosti;
– nije usaglašeno 209, odnosno 59.89%, jer kupci nisu vratili overene obrasce IOS odnosno 24 kupca su brisana iz registra;

Pregled usaglašenosti potraživanja kupaca

Broj kupaca Bruto potraživanje - dinara

Ispr.vred.potr
až.preko 1.g.   
- dinara

Neto 
potr.kupaca -
dinara

% broja 
usagl.kup.

% bruto 
vrednosti 
usagl.kup.

% neto 
vrednosti 
usagl.kupac

209 3685191,43 2872142,44 813048,99 59,89 42,12 16,38 NEUSAGL.
140 5063994,12 913885,52 4150108,60 40,11 57,88 83,62 USAGLAŠ.
349 8749185,55 3786027,96 4963157,59 100,00 100,00 100,00 UKUPNO

(u hiljadama dinara)

Gotovinski ekvivalenti i gotovina (grupa 24) - AOP 0068

   ukupna neto vrednost potraživanja od neusaglašenih kupaca iznosi 813.hiljada dinara ili 16,38%  

19. KUPCI
Na rednom broju 0056 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja je iskazan neto iznos potraživanja od kupaca u iznosu od 4.963 hiljada 
dinara.

U skladu sa  Zakonom o računovodstvu i reviziji i Pravilnikom o računovodstvenim politikama Društva , privredno društvo je  dostavilo dužnicima 
spisak neplaćenih računa (Obrazac IOS) sa stanjem na dan 31.10. 2014. godine odnosno sa 31.12.2014.godine. Usaglašavanje stanja je vršeno sa 
svim kupcima, osim sa kupcima koji nisu imali promet u tekućoj godini i sa kupcima koji su brisani iz Registra Agencije za privredne registre. 

Kratkoročni finansijski plasmani

Aktivna vremenska razgraničenja (grupa 28 osim 288)-AOP 0070

Druga potraživanja (grupa 22)-AOP 0060

Porez na dodatu vrednost (grupa 27)-AOP 0069

Ispravka vrednosti kratkoročnih finansijskih plasmana

Page 18 of 29



Red. broj Iznos Usaglašeno
Naplaćeno do 
dana revizije

Neusaglašen
o

Nenaplać
eno

1 3 4 5 6  7 (3 – 5) 
1 2509 2509 1706 0 803
2 413 0 0 413 413
3 362 362 0 0 362
4 134 0 0 134 134
5 103 103 103 0 0
6 286 286 286 0 0
7 378 378 378 0 0
8 84 0 35 84 49
9 155 155 0 0 155
10 4325 1271 745 3054 3580

8749 5064 3253 3685 5496

21. STAROSNA STRUKTURA POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI
(u hiljadama dinara)

Red. broj Iznos % učešća

1 639 7,30
2 2.481 28,36
3
4 1.843 21,07
5 3.433 39,24
6 353 4,03
7
8 8.749 100,00
9 Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca u zemlji preko godinu dana 3.786
10 Neto vrednost potraživanja od kupaca u zemlji 4.963

22. USAGLAŠENOST POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI

Broj kupaca

Vrednost 
u 

hiljadama 
dinara

349 4963

Naziv starosne grupe

Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od jedne do dve godine
Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od dve do tri godine utužena i u stečaju

Naziv kupca i mesto

2
Gradska uprava grada Šapca - Šabac
Projektogradnja d.o.o. - Šabac
Zorka-keramika d.o.o. - Šabac
Srednja ekonomsko-poslovna škola Šabac - Šabac

Potraživanja od kupaca koja nisu dospela za naplatu
Potraživanja od kupaca čiji je rok protekao do dva meseca-60 dana
Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od tri do šest meseci
Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od šest meseci do jedne godine

Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate stariji od tri godine
UKUPNO POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJ

Opstinska uprava Vladimirci - Vladimirci
Beokolp d.o.o. - Boegrad

Ostali kupci

UKUPNO

Pres internacional d.o.o. - Novi Sad
Stampa sistem d.o.o. - Novi Beograd
Sani group d.o.o.- Šabac

Opis

a) Kupci sa saldom (b + c + d = a)
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140 4150
0 0

209 813

(u hiljadama dinara)

Red. broj
Stanje 

31.12.2014
1

2 1240
3 -833

407

26. KRATKOROČNI KREDITI U ZEMLJI
(u hiljadama dinara)

Red. broj
Stanje 

31.12.2014.
1 0
2
3
4

0

(u hiljadama dinara)

Red. broj
Stanje 

31.12.2014.

1 10

c) Usaglašeno delimično

24. POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆEN POREZ NA DOBITAK

27. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

Potraživanja od zaposlenih u iznosu od 1.240 hiljada dinara uglavnom se odnose na:
23. POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH

 Opis konta 

Potraživanje od radnika za  manjkove

Ostala potraživanja od zaposlenih po osnovu akontacija za sl.putovanje, avansiranog goriva i ostalih potraživanja
Ispravka vrednosti Potraživanja od zaposlenih 31.12.2014.godine

  Opis konta 

Potraživanja za više plaćen porez na dobitak obuhvataju preplaćeni porez na dobitak. Privredno društvo potražuje na dan 31.12.2014.
godine za akontaciono plaćen porez na dobitak iznos od 469. hiljada dinara

 Krediti dati radnicima – Dopunski topli obrok 
Potraživanja od radnika koji su napustili .....
 UKUPNO

  Opis konta 

 Krediti dati radnicima – Agencija za promet 

d) Nije usaglašeno

Potraživanja od radnika za pozajmicu

Pozajmica pravnom licu FK Zanatlija

Ostala potraživanja (podgrupa računa 224 i 228) odnose se na:
– potraživanja po osnovu pretplaćenih ostalih poreza i doprinosa u iznosu od 374. hiljade dinara
-     ostala razna potraživanja u iznosu od 44. hiljade dinara;

b) Usaglašeno 100%

 UKUPNO

25. OSTALA POTRAŽIVANJA
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2 0
3 -10

0

(u hiljadama dinara)
2014 2013

528 968

528 968

(u hiljadama dinara)

6

7

13

(u hiljadama dinara)

2014 2013

5358 5358Akcijski kapital
Udeli d.o.o.

UKUPNO 

30. KAPITAL I PROMENE NA KAPITALU
31. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL

Potraživanja za nefakturisani prihod 
Razgraničeni porez na dodatu vrednost 
Odložena poreska sredstva 
Ostala aktivna vremenska razgraničenja 

PDV u primljenim fakturama po opštoj stopi 
PDV u primljenim fakturama po posebnoj stopi 
Potraživanja za više plaćen PDV 
Unapred plaćeni troškovi 

Novčana sredstva čije je korišćenje ograničeno ili vrednost umanjena
UKUPNO GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

29. POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
Na rednom broju 0069 i 0070 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja je iskazan iznos od 13. hiljada dinara i sastoji se od sledećih pozicija:

Devizni račun
Devizni akreditivi
Devizna blagajna
Ostala novčana sredstva

Blagajna

Hartije od vrednosti – gotovinski ekvivalenti
Tekući (poslovni) računi
Izdvojena novčana sredstva i akreditivi

28. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA
Na rednom broju 0068 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja su iskazani gotovinski ekvivalenti i gotovina u iznosu od 528.  hiljada dinara i 

Ostali kratkorocni finansijski plasmani
Ispravka vrednosti pozajmice FK Zanatlija
UKUPNO 
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5358 5358

Za akcionarska društva
Akcionari društva su:

% učešća 
akcija 2014

Broj akcija 
2014

Broj 
akcija 
2013

71,36058 7647 7647

16,67600 1787 1787
11,96342 1282 1282

100,00000 10716 10716

Većinski vlasnik je Agencija za privatizaciju sa 71,36 %.

2) u korist računa 350 – Gubitak ranijih godina, knjiženo je i pokriće gubitka iz neraspoređene neto dobiti 2013. godine i ranijih godina u iznosu od
3.458 hiljada dinara na osnovu Odluke skupštine Akcionarskog društva o raspodeli dobiti za 2013.godinu. Po
isteku 2014.godine na dan 31.12.2014.godine Odlukom rukovodstva društva i to odbora direktora i izvršnog direktora u skladu sa MRS 8. i sa novim
Pravilnikom o računovodstvenim politikama društva na osnovu odredaba čl.7 i čl.8 Zakona o uslovnom otpisu kamate za mirovanje poreskog duga
usaglašenjem stanja sa Poreskom upravom filijale Šabac izvršen je otpis kamate u ukupnom iznosu od 5.577 hiljada dinara u korist 340-dobitka iz
ranijih godina i izvreno je usaglašavanje stanja zbog revalorizacije poreskog duga u mirovanju sa poreskom upravom na dan 31.12.2014.godine tako
da je knjižen iznos od 633. hiljade dinara u korist 350-gubitka iz ranijih godina a  povećanjem obaveza prema poreskoj upravi.                                         

U toku godine promene na računima kapitala su bile sledeće:

32. OBAVEZE

UKUPNO

1) Na osnovu Odluke odbora direktora od 20.02.2014.godine izvršen je prenos gubitka iznad visine kapitala u iznosu od 8.976 hiljada dinara na
gubitak iz ranijih godina do visine kapitala.

Manjinski akcionari-fizička lica obicne akcije

Vrsta akcija 

Akcionar-Agencija za privatizaciju obicne akcije

Akcionar-Akcionarski fond a.d. Beograd obicne akcije

Društveni kapital
Zadružni udeli
Ostali osnovni kapital
UKUPNO

Ulozi
Državni kapital

Page 22 of 29



(u hiljadama dinara)

3477
17065
20542

33. KRATKOROČNE OBAVEZE
(u hiljadama dinara)

2014 2013

0 0

6.103 3.699
6.103 3.699

18 19

1.140 1.620

1.158 1.639

0 0

1. Na rednom broju 0424 (oznaka za AOP) Bilansa stanja su iskazane dugoročne obaveze u iznosu od 3.477 hiljada dinara. Dugoročne
obaveze su nastale usaglašavanjem stanja sa poreskom upravom filijale Šabac na osnovu odobrenog reprogama duga u mirovanju (prema
planu otplate) sa datumima dospeća u 2016.godini u skladu sa ispunjenim uslovnim otpisom kamata razgraničene su i prenete sa računa
kratkoročnih obaveza. 2. Na rednom broju 0442
(oznaka za AOP) Bilansa stanja su iskazane kratkoročne obaveze u iznosu od 17.065 hiljada dinara i sastoje se od sledećih pozicija:

Dugoročne obaveze prema Poreskoj upravi na osnovu odobrenog reprogama duga u mirovanju

Dugoročna rezervisanja 

Kratkoročne obaveze 
UKUPNO OBAVEZE

Ukupno grupa 43:
Obaveze prema uvozniku
Obaveze po osnovu izvoza za tuđ račun

Ostale obaveze iz specifičnih poslova
Ukupno grupa 44:
Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje se refundiraju

Obaveze po osnovu komisione i konsignacione prodaje

Dobavljači - ostala povezana pravna lica
Dobavljači u zemlji
Dobavljači u inostranstvu

Ostale obaveze iz poslovanja

Primljeni avansi, depoziti i kaucije
Dobavljači – matična i zavisna pravna lica

Deo ostalih dugoročnih obaveza koje dospevaju do jedne godine
Obaveze po kratkoročnim hartijama od vrednosti
Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji

Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica

Kratkoročni krediti u zemlji
Kratkoročni krediti u inostranstvu

Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica

Ukupno grupa 42:

Deo dugoročnih kredita koji dospevaju do jedne godine

Ostale krat.finansijske obaveze (Obaveza prema Gradskoj upravi grada Šapca za glavni dug + kamata po sud.presudi 2PŽ 6415/2010)

Opis
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878 1.596
0 1.195

805 1.463
0 1.096

837 837
613 613

55 100
0 75

805 1.463
0 1.096

818 818
612 612

55 100
0 75

5.478 11.139

2.828 2.828

18
97

106

3.049 2.828

Obaveze za porez na dodatu vrednost po primljenim avansima po posebnoj stopi od 8%

Ostale obaveze
Ukupno grupa 46:

Obaveze za porez na dodatu vrednost po primljenim avansima po opštoj stopi od 18%
Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim računima po posebnoj stopi od 8% (osim primljenih avansa)

Ukupno grupa 45:
Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja
Obaveze za dividende

Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim računima po opštoj stopi od 18% (osim primljenih avansa)

Obaveze za dopr.za nezaposl.na teret poslodavca

Obaveze za dopr.za zdr.osig.na teret poslodavca

Obaveze za učešće u dobitku
Obaveze prema zaposlenima
Obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora
Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima

Obaveze za doprinos za PIO na zarade I nak.zarada na ter.poslodavca

Obaveze za neto prihod preduzetnika koji akontaciju podiže u toku godine

Obaveze za dopr.za nezaposl.na teret zaposlenog-kamata

Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu sopstvene potrošnje po posebnoj stopi od 8%
Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu prodaje za gotovinu

Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu sopstvene potrošnje po opštoj stopi od 18%

Obaveze za doprinos za PIO na zarade I nak.zarada na ter.poslodavca-kamata

Obaveze za dopr.za zdr.osig.na teret poslodavca.-glavni dug

Obaveze za dopr.za nezaposl.na teret poslodavca-glavni dug
Obaveze za dopr.za nezaposl.na teret poslodavca-kamata

Obaveze za doprinos za PIO na zarade I nak.zarada na ter.zaposlenog

Obaveze za por.na doh.gradj.iz zar.i nakn.zar.zap.koji se ne ref.-glavni dug

Obaveze za zdrav.osig. na teret zaposlenog koje se refundiraju

Obaveze za por.na doh.gradj.iz zar.i nakn.zar.zap.koji se ne ref.

Obaveze za por.na doh.gradj.iz zar.i nakn.zar.zap.koji se ne ref.-kamata

Obaveze za dopr.za zdr.osig.na teret zaposl.

Obaveze za porez na naknade zarada  koje se refundiraju

Obaveze za doprinos za PIO na zarade I nak.zarada na ter.poslodavca-glavni dug

Obaveze za dopr.za nezaposl.na teret zaposlenog
Obaveze za dopr.za zdr.osig.na teret zaposl.-kamata

Obaveze za dopr.za nezaposl.na teret zaposlenog-glavni dug

Obaveze za doprinos za PIO na zarade I nak.zarada na ter.zaposlenog-kamata

Obaveze za dopr.za zdr.osig.na teret zaposl.-glavni dug

Obaveze za doprinos za PIO na zarade I nak.zarada na ter.zaposlenog-glavni dug

Obaveze za dopr.za zdr.osig.na teret poslodavca.-kamata
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678 371
213 714

0 1.755
891 2.840

3 5
0 578

126 228
0 59

108 197
0 136

30 56
0 91
4 4
1 1

114
386 1.355

0 0
17.065 23.500

Obračunati prihodi budućeg perioda

Obaveze za dopr.zdravstvo po dr.ugovorima-kamata

Ostala pasivna vremenska razgraničenja

Naplaćeni porez na dodatu vrednost
Razgraničeni zavisni troškovi nabavke
Odloženi prihodi i primljene donacije

Obaveze za dopr.PIO po drugim ugovorima-kamata

Obaveze za porez na dodatu vrednost po resenju-glavni dug

Obaveze za porez na promet i akcize

Obaveze za dopr.zdravstvo po dr.ugovorima-glavni dug

Obaveze za poreze iz rezultata

Obaveze za por.na doh.gradjana po drug.ugovorima-glavni dug
Obaveze za poreze na dobit po resenju-kamata

Obaveze za poreze,carine I dr.dazbine

Obaveze za por.na doh.gradjana po drug.ugovorima-kamata
Obaveze za dopr.PIO po drugim ugovorima-glavni dug

UKUPNE KRATKOROČNE OBAVEZE

Razgraničeni prihodi po osnovu potraživanja

Ukupno grupa 49:

Razgraničeni PDV

Unapred obračunati troškovi

Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine
Ukupno grupa 48:

Obaveze za poreze na dobit po resenju-glavni dug

Obaveze za doprinose koji terete troškove

Obaveze za porez na dodatu vrednost po resenju-kamata
Ukupno grupa 47:

Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu razlike obračunatog poreza na dodatu vrednost i prethodnog poreza

Ostale kratkročne finansijske obaveze u iznosu od 6.103 hiljade dinara odnose se na obaveze prema Gradskoj upravi grada Šapca iz ranijih godina
po sudskoj presudi 2 Pž 6415/2010 i to za iznos glavnog duga od 3.699 hiljada dinara i iznosa od 2.404 hiljade dinara na ime kamate iz ranijih kodina
koji je usaglašen sa Gradskom upravom i potvrđen konfirmacijom ovlašćenom revizoru za 2014.godinu a knjižen je na 350-gubitke iz ranijih godina
povećanjem kratkoročnih obaveza prema Gradskoj upravi grada Šapca, sve u skladu sa MRS 8. i novim Pravilnikom o računovodstvenim politikama
društva. Usaglašenim stanjem pod
31.12.2014.godine ukupna obaveza prema Gradskoj upravi grada Šapca iznosi 6.103 hiljade dinara.                                                                                 
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34 OBAVEZE IZ POSLOVANJA

Obaveze iz poslovanja na dan 31.12.2014.
imaju sledeću strukturu: 

Saldo u RSD 
31.12.2014.

Podgrupa 
računa

430 18
431
432
435 1140
436
439
440
441

442
449 1158

34.1. PRIMLJENI AVANSI
Primljeni avansi u bilansu stanja iskazani su u iznosu od 18. hiljada dinara.

PREGLED PRIMLJENIH AVANSA
(u hiljadama dinara)

Iznos avansa
Godina 
uplate

Redni broj Mesto
1 Sabac 6 2014
2 Sabac 6 2014

Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu
Ostale obaveze iz poslovanja
Obaveze prema uvozniku

UKUPNO:

Dobavljači – matična i zavisna pravna lica

Obaveze prema dobavljačima u zemlji

Obaveze po osnovu izvoza za tuđ račun

Opis

Primljeni avansi

Obaveze po osnovu komisione i konsignacione prodaje
Ostale obaveze iz specifičnih poslova

Naziv pravnog lica i mesto
Jp.za upravlj.grad-građ.zemljištem - Šabac
Marković internacional d.o.o.- Ljubovija

Dobavljači – ostala povezana pravna lica
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3 Sabac 6 2014
4
5
6
7 18

Starosna struktura primljenih avansa data je u sledećem pregledu.

STAROSNA STRUKTURA PRIMLJENIH 
AVANSA (u hiljadama dinara)

Iznos % učešća

Red. broj 18 100,00
1 0
2 0
3

4 18 100,00

34.2. DOBAVLJAČI U ZEMLJI SA VEĆIM SALDOM

(u hiljadama dinara)
Neusaglašeno Neplaćeno

Red. broj Iznos Usaglašeno
Naplaćeno do 
dana revizije

1 3 4 5 6  7 (3 – 5) 
1 326 326 130 0 196
2 184 184 0 0 184
3 171 171 171 0 0
4 66 66 66 0 0
5 51 0 0 51 51
6 22 22 22 0 0
7 12 12 12 0 0
8 6 6 6 0 0

9 6 6 6 0 0

10 296 106 18 190 278
1140 899 431 241 709

Sani group d.o.o.Sabac

Transcom 94 d.o.o.Šabac
Pres internacional d.o.o.Novi Sad

Golub petrol plus d.o.o. Šabac

Ostali dobavljaci

Primljeni avansi u tekućoj godini
Primljeni avansi stari od jedne do dve godine

2
Toplana J.K.P.Sabac

Primljeni avansi stari od dve do tri godine

Primljeni avansi stariji od tri godine

UKUPNO AVANSI PO BILANSU

UKUPNO

Telenor d.o.o. Beograd

Naziv starosne grupe

Stamparija Borba Beograd
Raf union d.o.o.Šabac
Demo group d.o.o.Šabac

Naziv dobavljača i mesto

Ukupno

Oblak internacional d.o.o.-Šabac
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34,3

47.4 STAROSNA STRUKTURA
OBAVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U
ZEMLJI
Starosna struktura obaveza prema
dobavljačima u zemlji data je u tabeli koja
sledi.

Red. broj Iznos %
1
2 587 51,49
3
4 553 48,51
5
6

1.140 100,00

Obaveze prema dobavljačima u zemlji 
starije od godinu dana iznose 553. hiljada 
dinara.

34.4. USAGLAŠENOST SA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI
Usaglašenost sa dobavljačima u zemlji
je data u pregledu koji sledi. (u hiljadama dinara)

Broj 
dobavljača

Iznos

35 1140
10 899
3 9

22 232

Opis

b) Usaglašeno 100%
c) Usaglašeno delimično

a) Dobavljači sa saldom (b + c + d = a)

Pozicija starosne strukture dobavljača
Obaveze prema dobavljačima koje nisu dospele

d) Nije usaglašeno

Neisplaćene obaveze starije od tri godine
UKUPNO

Neisplaćene obaveze do dva meseca-60 dana
Neisplaćene obaveze od tri meseca do godinu dana
Neisplaćene obaveze od jedne godine do dve godine
Neisplaćene obaveze od dve godine do tri godine
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NAPOMENE REVIZORA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2014.GODINU 

 

 

 

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU 
 

Pun naziv: Akcionarsko društvo “Glas Podrinja”Šabac 

Skraćeni naziv: Glas Podrinja a.d. Šabac 

Sedište: Šabac, Ul.Kneza Lazara br. 1 

Oblik organizovanja: Otvoreno akcionarsko društvo 

Matični broj: 07121962 

PIB: 102230155 

Šifra i naziv delatnosti: 5813 - Izdavanje novina 

Prosečan broj zaposlenih: 18 

Veličina pravnog lica: Mikro pravno lice 

Direktor: Dragan Mirković 

Poslednje rešenje APR: BD 80960 od 23.07.2013; BD 92191/2012 od 11.07.2012. godine 

Tekući računi: 160-3331-74  i 245-0064012201162-51  

 

 

 

Sadašnje javno društvo “Glas Podrinja” a.d. je osnovano 1949. godine kao državno preduzeće. 

Ugovorom o prodaji državnog kapitala metodom javne aukcije br. 1-2173/07-754/05 od 

23.11.2007. godine Agencija za privatizaciju je prodala Konzorcijumu fizičkih lica 70% 

državnog kapitala. Registracija kod APR nastale statusne promene (promena vlasnika kapitala i 

druge promene) registrovane su Rešenjem broj BD 154322/2007 od 18.01.2008. godine.  

Članovi Otvorenog akcionarskog društva su:  

 

 Agencija za privatizaciju     7.647 komada akcija 

 Akcijski fond a.d. Beograd                          1.787 komada akcija 

 Mali akcionari                                              1.282 komada akcija 

 U k u p n o:                                             10.716 komada akcija 

 

Nominalna vrednost 1 akcije iznosi          500 dinara. 

 

Međutim, Rešenjem Agencije za privatizaciju br. 10-898/13-754/05 od 18.04.2013. godine 

raskinut je Ugovor o prodaji 70% državnog kapitala sa Konzorcijumom čiji je predstavnik 

Slobodan Todorović i 7.159 komada akcija a 500,00 dinara u ukupnoj nominalnoj vrednosti od 

3.579.500,00 dinara. Promena vlasnika registrovana je u APR i CENTRALNOM DEPOU 

HARTIJA OD VREDNOSTI. Osnovni kapital obelodanjen u poslovnim knjigama na dan 

31.12.2014. godine iznosi 5.358 hiljada dinara i usaglašen je sa registrovanim osnovnim 

kapitalom u APR-u i Centralnim depoom hartija od vrednosti.   
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2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA 

 

RAČUNOVODSTVENE POLITIKE 

 

ČLAN 14 

Računovodstvene politike su specifični principi, posebna načela, osnove, konvencije, pravila i 

praksa koje usvaja Društvo i koristi u pripremanju, prikazivanju i obelodanjivanju finansijskih 

izveštaja u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) i Međunarodnim 

standardima finansijskog izveštavanja (MSFI), (“Službeni glasnik RS”, broj 35/2014). 

Društvo u pripremanju i prikazivanju i obelodanjivanju finansijskog izveštaja primenjuje pune 

MRS/MSFI. 

Računovodstvenim politikama Društvo uređuje priznavanje, ukidanje priznavanja, merenje i 

procenjivanje sredstava, obaveza, prihoda i rashoda, kapitala Društva i rezultata poslovanja. 

 

ČLAN 15 

1). Usvojene računovodstvene politike primenjuju se dosledno u dužem vremenskom periodu. 

2). Promena računovodstvenih politika vrši se primenama MSFI I MSR, promenama veličine 

Društva i ukoliko promena obezbeđuje pouzdanije važnije informacije o finansijskom položaju i 

rezultatima poslovanja Društva. 

3). Kada efekti promene računovodstvenih politika nisu materijalno značajni, ne vrši se 

računovodstvena primena procenjene računovodstvene politike, već se efekti iskazuju preko 

odgovarajućih računa prihoda i rashoda tekućeg perioda, u zavisnosti od toga da li su pozitivni ili 

negativni. 

4). Kada su materijalni efekti značajni, primena se vrši retrospektivno, najranije datum za 

prethodne periode na koji je to izvodljivo, kao da je promenjena računovodstvena politika 

oduvek primenljiva. 

5). Prag materijalnosti za ocenu efekta promene računovodstvene politike definisan je u 

narednom članu ovog Pravilnika. 

 

 ISPRAVKA GREŠAKA IZ PRETHODNOG PERIODA 

 

ČLAN 16 

1). Prag materijalnosti greške iz ranijih perioda iznosi 1% od poslovnog prihoda na koji se greška 

odnosi. 

2). Ispravka greške se vrši nakon procena praga materijalnosti, uzroka nastanka i efekata na 

poslovanje Društva od strane Direktora Društva i šefa sektora računovodstva. 

3). Utvrđeni prag materijalnosti po stavu (1) ovog člana koristi se (primenjuje) i za potrebe 

utvrđivanja efekata promene računovodstvenih politika. 

 

 NEMATERIJALNA IMOVINA 

 

ČLAN 17 

1) Nematerijalna imovina se početno meri po svojoj nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja, a nakon 

početnog priznavanja vrednuje se po svojoj nabavnoj vrednosti, odnosno ceni koštanja, 

umanjenoj za akumuliranu amortizaciju i, eventualno, akumulirane gubitke po osnovu 

obezvređenja. 
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2). Amortizacija nematerijalne imovine vrši se putem proporcionalnog metoda, i to primenom 

stope utvrđenim rasponima ovim Pravilnikom koju određuje Direktor Društva svojom odlukom 

za konkretni izveštajni period, na osnovicu iz stava (1) ovog člana umanjenu za rezidualnu 

vrednost. 

3). Rezidualna vrednost nematerijalne imovine sa korisnim vekom trajanja po pravilu je nula, 

sem kada postoji utvrđena obaveza treće strane da kupi nematerijalnu imovinu na kraju veka 

trajanja, ili ako postoji aktivno tržište za imovinu. 

4). Korisni vek trajanja sredstva nematerijalne imovine utvrđen u članu 27 ovog Pravilnika 

preispituje se svake finansijske godine i konkretno za izveštajni period utvrđuje odlukom 

Direktora Društva. 

5). Gudvil se amortizuje proporcionalnom metodom za period od 5-20 godina. 

6). Ulaganja u razvoj (studije, procene, projekti) iskazuju se kao rashod perioda. 

7). Nastali gudvil ne priznaje se kao nematerijalna imovina. 

 

 NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA 

(OSNOVNA SREDSTVA) 

 

ČLAN 18 

Da bi sredstvo bilo priznato kao stalno sredstvo i podleglo obračunu amortizacije treba da 

ispunjava sledeće uslove: 

 Da je njegov vek trajanja duži od godinu dana, i 

 Da je njegova nabavna vrednost (cena koštanja u momentu sticanja veća 

od 50.000,00 dinara, i koja može pouzdano da se izmeri. 

Ukoliko delovi jednog sredstva imaju isti vek trajanja i isti metod amortizacije isti se grupišu sa 

sredstvom, u suprotnom posebno se vrši obračun amortizacije za svaki deo. 

 

ČLAN 19 

Osnovna sredstva, nekretnine, postrojenja i oprema - dugoročna materijalna imovina, dalje NPO, 

koja ispunjavaju uslove za priznavanje kao sredstvo, mere se (vrednuju i priznaju). 

1) Početno, 

 Zemljiste i građevinski objekti 

 Postrojenja, 

 Oprema 

 Ostala sredstva 

            2). Nakon početnog merenja (priznavanja) mere se (priznaju, iskazuju) po tržišnoj ceni 

(početnoj) vrednosti, odnosno ceni koštanja, umanjenoj za akumuliranu amoprtizaciju i za 

eventualno akumulirane gubitke po osnovu obezvređenja. 

 

ČLAN 20 

Naknadni izdatak za nekretninu (zemljište i građevinski objekti), postrojenja i opremu priznaje 

se: 

 Kada se tim izdacima povećava – produžava koristan vek trajanja, 

 Povećava kapacitet, 

 Kvalitet izlaznih komponenti i usluga, 

 Smanjuju troškovi poslovanja. 
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Izdaci u svim drugim slučajevima (obnavljanje, održavanje, servisiranje, remont, adaptacija) 

priznaju se kao rashod tekućeg perioda. 

Naknadni izdaci koji ispunjavaju kriterijume da budu priznati kao osnovno sredstvo: 

 Ako je vrednost naknadnog izdatka značajna i ako je vek trajanja bitno duži od 

preostalog veka sredstava posebno se amortizuju. 

 

ČLAN 21 

1). Alat i sitan inventar priznaju se kao osnovno sredstvo i vrši se obračun amortizacije ako su 

ispunjeni uslovi iz člana 18. stav (1) ovog Pravilnika. 

2). Sredstva alata i sitnog inventara koja ne zadovoljavaju uslove člana 18 stav (1) ovog 

pravilnika iskazuju se kao obrtna sredstva (zalihe). 

 

 INVESTICIONE NEKRETNINE 

 

ČLAN 22 

1). Investiciona nekretnina je nekretnina (zemljište, zgrada, ili jedno ili drugo) koje Društvo drži 

(kao vlasnik ili korisnik, ili korisnik finansijskog lizinga) radi ostvarivanja zarade i uvećanja 

vrednosti kapitala, ili i jedno i drugo. 

2). Investiciona nekretnina nije nekretnina koja se drži radi upotrebe u proizvodnji, pružanju 

usluga, snabdevanja robe ili za potrebe administrativnog poslovanja, ili prodaje u okviru 

redovnog poslovanja. 

3). Investicione nekretnine su: 

 Zemljište koje se drži radi dugoročnog uvećanja kapitala, 

 Zemljište koje se drži za buduće potrebe, koje trenutno nisu utvrđene, 

 Zgrade (objekti) čiji je vlasnik Društvo ili ih drži po osnovu finansijskog lizinga, 

koje su date u zakup po osnovu lizinga. 

 Zgrade koje su prazne (ne koriste se) ali koje se drže radi davanja u zakup po 

osnovu lizinga, i 

 Nekretnine u periodu izgradnje radi buduće upotrebe. 

 

ČLAN 23 

 

Investicione nekretnine se početno odmeravaju po nabavnoj ceni (ceni koštanja koja se uvećava 

za zavisne troškove nabavke, troškove transakcije). 

Investicione nekretnine posle početnog priznavanja odmeravaju se po metodu nabavne vrednosti 

(MRS 40, paragraf 79). 

Dobitak ili gubitak nastao usled promene vrednosti investicione nekretnine uključuju se u neto 

dobitak ili neto gubitak perioda kada je nastao. 

 

 FINANSIJSKI INSTRUMENTI 

 

ČLAN 24 

1). Finansijski instrument je svaki ugovor na osnovu koga nastaje finansijsko sredstvo jednog 

entiteta i finansijska obaveza ili instrument kapitala drugog entiteta. 
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2). Finansijsko sredstvo je svako sredstvo koje je: 

 Gotovina, 

 Instrument kapitala drugog entiteta, 

 Depoziti kada je subjekt deponent (po viđenju ili sa fiksnim rokom), 

 Komercijalni papiri i menice, koje  se drže, 

 Računi potraživanja i obaveza po osnovu menica i zajmova, 

 Ugovorno pravo primaoca gotovine ili drugog finansijskog sredstva od drugog 

entiteta, 

 Obveznice i slični dužnički instrumenti, 

 Investicije u obične i preferencijalne akcije bez obaveze otkupa od strane 

emitenta. 

 Razmena finansijskih sredstava sa drugim entitetom ako je povoljnija po 

ekonomsku korist Društva. 

 Ugovor koji će biti izmiren ili može biti izmiren instrumentima sopstvenog 

kapitala potpisnika ugovora. 

 

3). Finansijska obaveza je svaka obaveza koja je ugovorno pravo drugog entiteta za: 

 

 Dostavljanje gotovine, 

 Drugog finansijskog sredstva, 

 Razmena finansijskih sredstava, 

 Izmirenje obaveza prema drugom entitetu instrumentima sopstvenog kapitala, 

 Finansijske obaveze kojima je rok plaćanja, računato od dana dospeća za plaćanje 

protekao više od tri godine predstavlja dobit ranijeg perioda. 

 

4). Finansijska sredstva koja predstavljaju pravo na prijem gotovine, ili obavezu za dostavljanje 

gotovine, su: 

 Potraživanja od kupaca i obaveze prema dobavljačima, 

 Potraživanja i obaveze po osnovu menica, 

 Potraživanja i obaveze po osnovu kredita, zajmova i pozajmica, 

 Potraživanja i obaveze po osnovu obveznica. 

Pravo jedne strane da primi gotovinu (naplati potraživanje u gotovini) je obaveza druge 

strane da izmiri (plati) u gotovom. 

5). Finansijsko sredstvo je i sredstvo koje nije gotovina, ako će ekonomska korist biti primljena, 

ili obaveza izvršena sredstvom koje će biti gotovina (na primer: obaveze po osnovu menica 

plative državnim obveznicama). 

6). Kratkoročna potraživanja koja nisu naplaćena do roka dospeća za plaćanje, mogu se 

indirektno otpisati ako je docnja u plaćanju duža od 60 dana, a najviše do 360 dana. Po isteku 1 

godine kratkorična potraživanja se moraju indirektno otpisati. Kratkoročna potraživanja se 

mogu direktno otpisati ako ispunjavaju uslove iz poreskih propisa, ili da se izvrši direktan otpis 

kratkoročne obaveze bez propisanih uslova, ali da se sa vrednošću tog direktnog otpisa poveća 

osnovica za obračun poreza na dobit u poreskom bilansu. 
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ČLAN 25 

1). Pri početnom priznavanju finansijskog sredstva ili finansijske obaveze odmeravanje se vrši 

po njihovoj fer vrednosti. 

2). Posle početnog priznavanja Društvo odmerava finansijska sredstva po njihovim fer 

vrednostima bez oduzimanja troškova transakcije koji mogu nastati pri njihovoj prodaji ili drugoj 

vrsti otuđenja, osim finansijskih sredstava naznačenih u MRS 39 paragraf 9. 

3). Finansijske obaveze posle početnog priznavanja odmeravaju se po amortizovanoj vrednosti 

koristeći metod efektivne kamate, osim finansijskih obaveza naznačenih u MRS 39 paragraf 47. 

4). Priznati dobitak ili gubitak koji proizilazi iz promene fer vrednosti (početne vrednosti) 

iskazuje se kao dobitak ili gubitak iz finansijskog sredstva, koji može biti uključen u neto gubitak 

ili dobitak sredstva na kojem nastaje, ili prikazan direktno u kapitalu (kroz izveštaj o promenama 

na kapitalu). 

Kada se finansijsko sredstvo naplati, proda ili na drugi način otuđi, ili obezbedi, taj 

gubitak ili dobitak, koji je bio prikazan u sopstvenom kapitalu, uključuju se u gubitak ili dobitak 

perioda. 

5). Hartije od vrednosti raspoložive za prodaju iskazuju se po nabavnoj vrednosti umanjenoj za 

ispravku vrednosti, ili po tržišnoj vrednosti (zavisno koja je niža). 

Hartije od vrednosti za koje ne postoji aktivno tržište prikazuju se po nadoknadivoj 

vrednosti (procenjena na bazi budućih tokova diskontovanih po prosečnoj stopi aktivne kamate, 

na kredite). 

 

 

 OBRAČUN AMORTIZACIJE 

 

ČLAN 26 

Amortizacija počinje da se obračunava od prvog dana narednog meseca u odnosu na mesec u 

kojem je osnovno sredstvo stavljeno u upotrebu, odnosno od kada je raspoloživo za koprišćenje. 

Amortizacija prestaje da se obračunava kada sredstvo prestaje da se priznaje, rashodovano ili na 

bilo koji način otuđeno. 

 

Ako je preostala vrednost sredstva beznačajna, ili ako su korisni i fizički vek sredstva bliski, ili 

ako se procenjuje da se sredstvo na kraju korisnog veka može prodati kao otpad, ne utvđuje se 

preostala vrednost. 

 

Pravilnikom se propisuju okvirni korisni vek i okvirne stope amortizacije, a Odlukom se 

propisuju konkretni vek trajanja i konkretne stope amortizacije, za grupu sredstava ili posebno za 

sredstvo, za određeni izveštajni period. 

 

Odluku donosi Direktor Društva. 
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ČLAN 27 

Ovim Pravilnikom utvrđuje se okvirni korisni vek trajanja i okvirne stope amortizacije po 

grupama sredstava. 

 

 

OPIS 

 

KORISNI VEK  

TRAJANJA 

U GODINAMA 

STOPA  

AMORTIZACIJE 

U % 

1 2 3 

Poslovni objekti-upravne zgrade- 

Kancelarijki prostor 
50-150 2-0,66% 

Putnička vozila 5-10 20-10% 

Kancelarijska oprema(nameštaj) 5-10 20-10% 

Telekomunikaciona oprema 5-10 20-10% 

Računari i prateća računarska oprema 5-10 20-10% 

Ostala oprema(kase,peći,kotlarnica 

televizori,pumpe za tečnost,kopir aparati,klima 

uređaji 

 

5-10 

 

20-10% 

 

 

 ZALIHE 

 

ČLAN 28 

1). Zalihe su sredstva koja se drže u obliku osnovnog sredstva i pomoćnog materijala koji se troši 

i prilikom pružanja usluga, održavanja osnovnih sredstava ili radi prodaje u redovnom 

poslovanju. 

2). Zalihe se odmeravaju po nižoj od sledeće dve vrednosti: nabavnoj vrednosti (ceni koštanja, ili 

neto ostvarivoj vrednosti). 

3). Nabavna vrednost (cena koštanja zaliha obuhvata sve troškove nabavke, konverzije i druge 

troškove nastale u procesu dovođenja zaliha na sadašnju lokaciju i u sadašnje stanje. 

 Troškovi konverzije obračunavaju se po MRS 2 paragraf 12. 

 Ostali troškovi se uključuju u nabavnu vrednost (cenu koštanja po MRS 2 

paragraf 15). 

 Ne uključuju se u nabavnu cenu (cenu koštanja nastali troškovi po MRS 2. 

Paragraph 16). 

 Troškovi pozajmljivanja i kupovine na odloženo plaćanje uključuju se ako su 

ispunjeni uslovi iz MRS 2. paragrafi 17 i 18. 

 

 ZALIHE MATERIJALA I REZERVNIH DELOVA 

 

ČLAN 29 

Zalihe materijala i rezervnih delova ne iskazuju se: 

 Ako su nabavljene od dobavljača po nabavnoj ceni, 

 Ako su proizvodi u procesu rada u društvu po ceni koštanja. 



“SBV-Janković” d.o.o. Beograd                                                                             “Glas Podrinja” a.d. Šabac 
 Vođa tima: Sreten Janković                                                                                   Šabac, Kneza Lazara br. 1         
Član tima: Jovan Marinković                                                                        Revizija finansijskih izveštaja          
Član tima: Vladimir Janković                                                                                                    za 2014. godinu                                                                                              

 

61 
 

Obračun izlaza (utroška) zaliha materijala i rezervnih delova vrši se po metodu prosečne  

ponderisane cene. 

 

 ZALIHE ROBE 

 

CLAN 30 

1). Zalihe robe mere se po prodajnoj vrednosti koju čine fakturna cena cena dobavljača, uvozne 

dažbine i drugi porezi, troškovi prevoza i drugi troškovi sticanja zaliha robe. 

Popusti i rabati oduzimaju se pri utvrđivanju nabavne cene zaliha. 

Vrednost izlaza robe i vrednost robe koja ostaje na zalihama ne iskazuje se po prosečno 

ponderisanoj ceni. 

 ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA 

 

ČLAN 31 

Zalihe gotovih proizvoda, nedovršene proizvodnje mere se po ceni koštanja, a izlaz zaliha se 

utvrđuje metodom prosečno ponderisane cene. 

 

 UMANJENJE VREDNOSTI IMOVINE I ZALIHA 

 

ČAN 32 

1). Na kraju izveštajnog perioda vrši se procena da li je zalihama umanjena vrednost u odnosu na 

prodajnu cenu koja se može ostvariti umanjenu za troškove prodaje i finalizacije. 

2). Ako je neizvodljivo izvršiti umanjenje vrednosti svake stavke zaliha onda se to vrši za grupu 

sličnih stavki. 

3). Smanjenje vrednosti zaliha je gubitak i priznaje se odmah u gubitak perioda. 

 

ČLAN 33 

1). Kada je nadoknadivi iznos sredstva manji od njegove knjigovodstvene vrednosti, Društvo vrši 

smanjenje knjigovodstvene vrednosti na nadoknadivi iznos. 

2). Gubitak zbog umanjenja knjigovodstvene vrednosti priznaje se u gubitak perioda. 

3). Procenom se na kraju izveštajnog perioda utvrđuje da li postoje naznake da je nadoknadiva 

vrednost manja od knjigovodstvene vrednosti, i ako ne postoje naznake ne vrši se procenjivanje 

nadoknadivog iznosa vrednosti sredstva. 

4). Procena da na kraju izveštajnog perioda treba vršiti umanjivanje knjigovodstvene vrednosti, 

način utvrđivanja nadoknadive vrednosti, identifikovanje sredstava, odmeravanje nadoknadivog 

iznosa,odmeravanje fer i upotrebne vrednosti i drugo, vrši se po MRS 36. Priloga a i b. 

 

 REZERVISANJA, POTENCIJALNE OBAVEZE I POTENCIJALNA IMOVINA 

 

ČLAN 34 

1). Ako se procenom na kraju izveštajnog perioda utvrdi da su neophodna rezervisanja za 

izvršene obaveza u periodu, po: 

 Osnovu datih garancija pri vršenju usluga, 

 Osnovu sudskih sporova  koji su toku i čiji je ishod neizvestan, 

 Osnovu obaveza za primanja zaposlenih, 
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 Obaveza prema zaposlenima pri odlasku u penziju (otpremnina), 

 Obaveza prema zaposlenima ako se procenjuje da će doći do tehnološkog viška 

(otpremnine). 

2). Rezervisanja se vrše na teret rashoda, prihoda, kod zaliha i nekretnina (postrojenja i oprema) 

kao deo nabavne vrednosti. 

 Rezervisanja se vrše po najbolje procenjenoj vrednosti potrebnog iznosa za izmirenje 

obaveza. 

 Rezervisanja se vrše ako ne prelaze 2% poslovne imovine Društva. 

3). Rezervisanja za potencijalne obaveze i potencijalnu imovinu, ako se oceni da su neophodna, 

vrše se po MRS 37. 

 

 ODLOŽENI PORESKI EFEKTI 

 

ČLAN 35 

1). Odložena poreska sredstva i obaveze, odnosno odloženi poreski prihodi i rashodi ne iskazuju 

se u skladu sa MRS 12. 

2). Odložena poreska sredstva se utvrđuju po osnovu: 

 Više obračunate amortizacije po računovodstvenim propisima u odnosu na 

amortizaciju obračunatu  po poreskim propisima, 

 Dugoročnih rezervisanja za otpremnine, izdate garancije i druga jemstva, 

 Obezvređenja zaliha roba i materijala, investicionih nekretnina, HOV kojima se 

trguje, 

 Obračunatih javnih dažbina koje nisu plaćene u tekućem poreskom periodu. 

 Gubitaka ranijih godina koji su neiskazani u poreskom bilansu i za koje se 

procenom utvrdi da se budućim poreskim periodima mogu nekoristiti za 

smanjenje poreza na dobit. 

 Nekorišćenih poreskih kredita za koje se procenom utvrdi da se mogu iskoristiti 

za smanjenje poreza na dobit. 

3). Odložene poreske opbaveze se utvrđuju po osnovu više ili manje obračunate amortizacije po 

poreskim propisima u odnosu na obračunatu amortizaciju po računovodstvenim propisima, što se 

iskazuje kao pozitivna ili negativna razlika između računovodstvene i poreske osnovice. 

4). Po konačnom utvrđivanju odloženih efekata obavezno se vrši prebijanje odloženih poreskih 

sredstava i obaveza i u bilansu stanja neiskazuje samo neto odloženo poresko sredstvo, odnosno 

neto odložena poreska obaveza. 

 

 

 OBAVEZE, PASIVNA I AKTIVNA VREMENSKA 

RAZGRANIČENJA,GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA 

 

ČLAN 36 

1). Obaveza je sadašnja obaveza Društva u narednom periodu. 

 Obaveze se klasifikuju na dugoročne i kratkoročne. 

2). Dugoročne obaveze su obaveze prema matičnim društvima, zavisnim i drugim povezanim 

stranama (pravnim licima) dugoročni krediti i zajmovi, obaveze po hartijama od vrednosti, čiji 

rok dospeća je duži od godinu dana. 
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3). Kratkoročna obaveza je obaveza koja dospeva u roku od godinu dana od dana sastavljanja 

finansijskog izveštaja. 

4). Obaveze se procenjuju u visini nominalne vrednosti. 

5). Finansijske obaveze obuhvataju obaveze po osnovu dugoročnih i kratkoročnih kredita i 

iskazuju se po amortizovanoj vrednosti. Troškovi transakcije kredita dodaju se obavezi i 

amortizuju se obično u jednom iznosu. 

U finansijske obaveze spadaju i kratkoročne hartije od vrednosti. 

6). Obaveze se procenjuju po nominalnoj vrednosti na osnovu verodostojnih isprava. 

7). Obaveze u stranoj valuti na dan sastavljanja finansijskog izveštaja. 

 Utvrđene pozitivne i negativne kursne razlike i efekti valutnih klauzula iskazuju se u 

okviru finansijskih prihoda i rashoda u Bilansu uspeha. 

8). Obaveze za koje je istekao rok zastarelosti unose se u ostale prihode. 

9). Obaveze po osnovu hartija od vrednosti iskazuje se zajedno sa kamatom koja se obračunava 

do dana izrade izveštaja. 

 Kamata za budući period ne iskazuje se u bilansu uspeha. 

 

 

ČLAN 37 

1). U okviru pasivnih vremenskih razgraničenja ne iskazuju se unapred naplaćeni prihodi i 

troškovi tekućeg perioda za koje nije primljena isprava ili kad obaveza plaćanja nastaje u 

budućem periodu. 

2). U okviru PVR ne iskazuju se i odloženi prihodi i primljene donacije i drugo po ugovorima u 

celini. 

3).  Deo donacija iznad rashoda perioda knjiži se na PVR i iskazuje u prihodu budućeg perioda. 

4). Donacije namenjene nabavci i investiranju u stalnu imovinu, rezervne delove i materijal, 

iskazuju se u prihodima u skladu sa opisom nabavljene stalne imovine i potrošnjom rezervnih 

delova i materijala. 

 

ČLAN 38 

1). Aktivna vremenska razgraničenja su: unapred plaćeni i fakturisani troškovi narednog perioda, 

zarađeni prihodi za koje nisu izdate fakture i ostala AVR. 

2). AVR zasnivaju se na načelu nastanka događaja (ne kada su plaćena ili naplaćena) i iskazuju u 

finansijskim izveštajima kada su nastali. 

 

ČLAN 39 

 

1). Finansijski ekvivalenti su: hartije od vrednosti, depoziti po viđenju, gotovina, plemeniti 

metali i predmeti od plemenitih metala. 

2). Hartije od vrednosti, depoziti i gotovina iskazuju se po nominalnoj vrednosti. 

3). Plemeniti metali i predmeti od plemenitih metala iskazuju se po cenama na svetskom tržištu i 

izvedenim vrednostima po cenama metala na svetskom tržištu. 

4). Hartije od vrednosti, depoziti po viđenju i gotovini u stranoj valuti iskazuju se po srednjem 

kursu valute na dan sastavljanja izveštaja. 
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  KAPITAL I OBAVEZE 

 

ČLAN 40 

1). Kapital je sopstveni izvor finansiranja imovine, ostatak vrednosti imovine Društva posle 

odbitka svih njegovih obaveza. 

2). Kapital se sastoji od: 

 Upisanog osnovnog kapitala (akcije, udeli, ulozi, državni kapital, društveni 

kapital, emisione premije, itd), 

 Ostalog kapitala (neuplaćeni upisani kapital, rezerve-zakonske, statutarne, 

revalorizacione i druge) dobitak iz ranijih godina i dobitak iz tekuće godine –

umanjen za porez na dobit. 

3). Gubitak iz ranijih godina i gubitak iz tekuće godine predstavljaju ispravku vrednosti kapitala. 

4). Kapital (elementi kapitala) unose se u finansijske izveštaje po nominalnoj vrednosti odnosno 

u visini knjigovodstvene vrednosti. 

5). Merenje kapitala u finansijskim izveštajima povezano je sa merenjem pojedinih vrsta imovine 

i obaveza koje utiču na promenu vrednosti kapitala. 

 

6). Vrsta kapitala: 

 Upisani kapital (novčana izražena vrednost ulaganja osnivača, uneta kao kapital u 

društvo i registrovana), 

 Emisiona premija (novčano izražena vrednost koja se ostvari iznad nominalne 

vrednosti realizacijom akcija ili udela), 

 Neraspoređena dobit (deo dobiti koji ostaje Društvu posle pokrića obaveza koje se 

izmiruju iz dobiti), 

 Dobitak ili gubitak tekućeg obračunskog perioda (deo kapitala kao rezultat viška 

prihoda nad rashodima, odnosno višak rashoda nad prihodima u izveštajnom 

periodu). 

 

PRIHODI I RASHODI 

 

ČLAN 41 

1). Prihodi su bruto priliv ekonomskih koristi u Društvo. 

2). Rashodi su bruto smanjenja ekonomskih koristi Društva. 

3). Prihodi i rashodi se klasifikuju kao: poslovni prihodi i rashodi, finansijski prihodii rashodi, i 

drugo (ostali) prihodi i rashodi. 

 

POSLOVNI PRIHODI I RASHODI 

 

ČLAN 42 

1). Poslovni prihodi su prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga, prihodi od aktiviranja 

učinaka, prihodi od subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja dažbina, i drugi koji 

su obračunati u računovodstvenim ispravama bez obzira na vreme naplate. 

2). Prihodi se priznaju: 

 Od prodaje robe po fakturnoj vrednosti umanjenoj za rabat i druge popuste i PDV, 
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 Od aktiviranja učinaka po ceni koštanja (koja obuhvata direktne troškove 

materijala i rada, i alocirane opšte troškove proizvodnje. 

3). Poslovni prihodi se na kraju obračunskog perioda uvećavaju ili umanjuju za promenu stopa, 

zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda. 

4). Poslovne rashode čine: rashodi direktnog materijala, nabavna vrednost prodate robe, troškovi 

ostalog materijala, proizvodne usluge trećih pravnih lica, rezervisanja, amortizacija, 

nematerijalni troškovi, porezi i doprinosi, bruto zarade i ostali lični rashodi nezavisno od 

momenta plaćanja. 

Troškovi direktnog materijala priznaju se po nabavnoj vrednosti, ostali rashodi po 

fakturnoj vrednosti. 

 

 FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI 

 

ČLAN 43 

1). Finansijske prihode čine prihodi od kamata, pozitivni efekti od valutnih klauzula, dividende i 

ostali finansijski prihodi. 

Prihodi od kamata se priznaju u obračunatom iznosu po ugovorenim ili zateznim stopama, i od 

dividendi u visini naplaćenih dividendi  ili u visini pripisanih osnovnom kapitalu. 

2). Finansijske rashode čine rashodi po osnovu kamata, negativne kursne razlike, negativni efekti 

po osnovu valutne klauzule i ostali finansijski rashodi. 

 Rashodi kamata se iskazuju po ugovorenoj ili zateznoj kamatnoj stopi, a ostali u visini 

neplaćenih iznosa. 

 

OSTALI PRIHODI I RASHODI 

 

ČLAN 44 

 

1). Ostali poslovni prihodi su: 

 Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava, 

 Učešće u kapitalu, 

 Dobici od prodaje hartija od vrednosti, 

 Dobici od prodaje materijala, 

 Viškovi, 

 Smanjenje obaveza, 

 Od naplaćenih otpisanih potraživanja, 

 Od neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja, i 

 Priznaju se po obračunatim iznosima zasnovanim na verodostojnim 

računovodstvenim ispravama, 

 

2). Ostali rashodi su: 

 Gubici po oshnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih ulaganja i osnovnih 

sredstava, 

 Gubici po osnovu prodaje hartija od vrednosti i učesća u kapitalu, 
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 Gubici od prodaje materijala, manjkovi, rashodi direktnih otpisa zaliha, osnovnih 

sredstava, alata, materijala i nematerijalne imovine, potraživanja od kupaca, i 

drugo. 

Ostali poslovni rashodi priznaju se po obračunatoj vrednosti zasnovnoj na verodostojnim 

računovodstvenim ispravama. 

 

 PRIMANJA ZAPOSLENIH 

 

ČLAN 44 

1). Primanja zaposlenih su svi oblici naknada koje Društvo isplaćuje zaposlenima za obavljene 

poslove i izvršen rad po ugovorima o radu, drugim ugovorima o obavljanju poslova, opštim 

aktima Društva i važećim zakonima i drugim propisima nadležnih državnih organa. 

2). Primanja zaposlenih uključuju: 

 a). Kratkoročna primanja zaposlenih za koja se očekuje da će biti naplaćena u roku do 12 

meseci od dana završetka izveštajnog perioda: neto zarade, porezi i doprinosi na neto zarade, 

naknada zarada sa pripadajućim porezima i doprinosima (godišnji odmori i plaćena odsustva, 

naknade troškova po osnovu radnog odnosa sa pripadajućim porezima i doprinosima (topli 

obrok, regres, bolovanja, osiguranja i drugo) i ostala primanja po osnovu radnog odnosa 

obračunata po opštim aktima, odlukama direktora i zaključenim ugovorima u skladu sa opštim 

aktima Društva i pozitivnim zakonskim propisima). 

 b). Primanja po osnovu učešća u dobiti Društva i priznatim bonusima (sa pripadajućim 

porezima i doprinosima). 

 v). Otpremnine po osnovu odlaska u penziju, raskida radnog odnosa po osnovu 

tehnološkog viška zaposlenih i po drugim osnovama, 

 g). Dugoročna primanja zaposlenih na osnovu odluka i ugovora, čiji je rok plaćanja duži 

od godinu dana (dugoročna plaćanja odsustva zbog stručnog usavršavanja, primanja po osnovu 

dugotrajne nesposobnosti za rad, odložene naknade na duži rok od 12 meseci i drugo). 

3). Primanja zaposlenih po svim osnovama priznaju se i prikazuju u obračunatim iznosima na 

bazi verodostojnih računovodstvenih isprava i važećih zakonskih propisa i opštih akata Društva. 

4). Primanja zaposlenih se obelodanjuju u napomenama uz finansijske izveštaje. 

 

LIZING 

 

ČLAN 45 

1). Lizing je sporazum (ugovor) po kome davalac lizinga prenosi pravo korišćenja sredstva na 

korisnika lizinga za dogovoreni vremenski period plaćanja ili niz plaćanja. 

2). Odmeravanje, priznavanje, prikazivanje i obelodanjivanje pozicija lizinga u finansijskim 

izveštajima Društvo vrši po odredbama MRS 17. 

3). Ovaj standard se ne primenjuje kao osnov za odmeravanje lizinga po osnovu: ugovora o 

istraživanjima, ugovora o licencama paragrafi 2 (a) i (b), nekretnina koje se evidentiraju kao 

investicione nekretnine paragraph 2 (a), (b), (c) i (d). 

4). Lizing se klasifikuje kao: 

 Finansijski lizing kada se na korisnika prenose sva prava po osnovu koristi i svi 

rizici po osnovu korišćenja i prava vlasništva, 
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 Poslovni lizing, ako se ne prenose sva prava, rizici i koristi povezani sa 

vlasništvom (paragraph 8, MRS 17). 

5). Društvo priznaje lizing početno: 

a). Finansijski lizing po vrednosti koja je jednaka fer vrednosti na početku 

korišćenja (sporazum, ugovor) ili  po sadašnjoj vrednosti minimalnih plaćanja ako 

je ona niža (diskontna stopa je kamatna stopa lizinga); 

b). Poslovni lizing po pravolinijskoj osnovi tokom trajanja lizinga (uključujući 

troškove osiguranja i održavanja sredstava). 

6). Društvo obelodanjivanja lizinga vrši u napomenama uz finansijske izveštaje. 

 

 

 UMANJENJE VREDNOSTI IMOVINE 

 

ČLAN 46 

1). Drustvo na kraju izveštajnog perioda vrši procenu da li ima naznaka da treba vršiti umanjenje 

vrednosti imovine, radi obezbeđenja  da se ne knjiži po vrednosti koja je veća od nadoknadivog 

iznosa (MRS 36). 

2). Procena se vrši i ovaj standard primenjuje na imovinu Društva sem: zaliha, sredstava po 

ugovoru o izgradnji, odložena poreska sredstva, sredstva koja se drže za prodaju. 

3). Odmeravanje se vrši po nabavnoj vrednosti umanjenoj za troškove otuđivanja (sem ako su 

beznačajni). 

4). Vrednost sredstva je umanjena kada je knjigovodstvena vrednost veća od vrednosti koja se 

može nadoknaditi korišćenjem  ili otuđenjem sredstva (paragraf 8 MRS 36). 

5). Nadoknadivi iznos se odmerava po fer vrednosti (ili upotrebnoj vrednosti zavisno koja je 

veća) umanjenoj za troškove otuđenja (paragraphi 18-23, MRS 36), a za utvrđivanje 

nadoknadive vrednosti nematerijalne imovine primenjuje se paragraf 24 MRS 36). 

 

 EFEKTI PRIMENE DEVIZNIH KURSEVA  

 

ČLAN 47 

 Društvo efekte kursnih razlika i valutnih klauzula u finansijskim izveštajima prikazuje po 

propisima MRS 21. 

 

ČLAN 48 

 Na kraju izveštajnog perioda Društvo: 

a). monetarne stavke u stranoj valuti prevodi na funkcionalnu valuu (RSD) po 

zaključnom kursu (srednji kurs NBS na dan 31.12. perioda), 

b). nemonetarne stavke merene po istorijskom trošku u stranoj valuti po kursu na 

dan transakcije (srednji kurs NBS), 

v). nemonetarne stavke koje se odmeravaju po fer vrednosti u stranoj valuti, 

prevode se po kursu na dan određivanja fer vrednosti (srednji kurs NBS). 

 

ČLAN 49 

 Iznosi kursnih razlika i valutnih klauzula u funkcionalnoj valuti (RSD) knjiži se na 

osnovu odredbi važećih zakona i podzakonskih akata i uredbi nadležnih državnih organa (neto 

kursne razlike i neto valutne klauzule, kao rashodi odnosno prihodi). 
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OSTALA PRIZNAVANJA I ISKAZIVANJA  

 KAMATE I DRUGI TROŠKOVI POZAJMLJIVANJA 

 

ČLAN 50 

1). Priznavanje iiskazivanje kamata i drugih troškova pozajmljivanja Društvo vrši po MRS 23. 

2). Troškovi pozajmljivanja su: 

 Troškovi koji nastaju u vezi sa pozajmljivanjem finansijskih sredstava, 

 Troškovi kamata (izračunati korišćenjem efektivne kamate, MRS 39, 

 Finansijska opterećenja u vezi sa finansijskim lizingom, MRS 17, 

 Kursne razlike na kamate ako su pozajmljivanja u stranoj valuti (do iznosa 

kamate) i 

 Troškove koji se nisu mogli kapitalizovati (uključiti u nabavnu vrednost sredstva). 

 

 

 STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI  

 

ČLAN 51 

 Stalna sredstva namenjena prodaji priznaju se iiskazuju  po MRS 5 na osnovu odluke 

Direktora Društva, a stalna sredstva nabavljena za prodaju po MRS 2. 

 

 

 DRŽAVNA DAVANJA 

 

ČLAN 52 

 Državna davanja Društvo priznaje i iskazuje po MRS 20. 

 Državna davanja se priznaju kao prihod: 

 Kada postoji puna izvesnost da će biti primljena, ili 

 Kada su obaveze i radnje za koja se daju izvršene. 

 

 UKALKULISAVANJE ZARADA, NAKNADA ZARADA, 

 NAKNADA TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH 

 

ČLAN 53 

1). Društvo obavezno vrši računovodstveno obuhvatanje zarada, naknada zarada, naknada 

troškova i drugih primanja zaposlenih, fizičkih lica koja nisu zaposlena u izveštajnom periodu pri 

sastavljanju finansijskih izveštaja za taj period, MRS 19. 

2). Ukalkulisavanje obaveza iz stava (1) ovog člana vrši se na osnovu obračuna u skladu sa 

zakonskim propisima, opštim aktima Društva i ugovorima o radu. 

 U iznose se uključuju neto primanja i svi porezi i doprinosi koji se plaćaju na zarade, 

naknade zarada, troškove po osnovu radnog odnosa, obračunate otpremnine zbog tehnološkog 

viška, otpremnine zbog odlaska u penziju i druga primanja zaposlenih. 
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KONSOLIDOVANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI 

 

ČLAN 54 

1). Društvo ima obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja. Konsolidovane 

finansijske izveštaje Društvo sastavlja i prezentuje po odredbama Zakona, podzakonskih akata i 

MSR/MSFI 10. 

2). Ako član grupe koristi drugačije računovodstvene politike od onih koje koristi Društvo, 

odnosno koje su usvojene u knjigovodstvenim finansijskim izveštajima za transakcije iste vrste i 

događaje, pod sličnim okolnostima vrše se odgovarajuće korekcije u finansijskim izveštajima tog 

člana grupe, da bi se obezbedila usaglašenost sa računovodstvenim politikama grupe (Društva). 

3). Finansijski izveštaji matičnog Društva koje se konsoliduje imaju isti datum izveštavanja. 

 Ako se datumi razlikuju rade se korekcije, MRS 10, prilog (b), paragraf b 93, s tim što 

vremenska razlika ne sme biti duža od tri meseca. 

 

 NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE 

 

ČLAN 55 

1). Napomene uz finansijske izveštaje obavezno sadrže: 

a.) opšte informacije o Društvu, 

b). osnovu za sastavljanje finansijskih izveštaja, 

v). informaciju o usaglašenosti finansijskih izveštaja sa MRS/MSFI i nacionalnim  

propisima, 

g). informaciju o korekcijama početnog stanja u slučaju ispravki materijalno 

značajne greške, 

d) informaciju o usvojenim i primenjenim računovodstvenim politikama, 

usaglašenost Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama sa 

Zakonom o računovodstvu MRS/MSFI i ostalim propisima. 

đ). detaljnije raščlanjavanje, prikazivanje i objašnjenje pozicija u finansijskim 

izveštajima: Bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o 

troškovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu, statistički izveštaj. 

e). ostale informacije (sudski sporovi, potencijalne obaveze i potencijalna 

imovina, nekorektivni događaji posle sastavljanja bilansa, najznačajniji rizici u 

poslovanju i drugo. 

 

 Društvo obavezno u napomenama obelodanjuje neusaglašena potraživanja u ukupnom 

iznosu (clan 18. Stav 4. Zakona o racunovodstvu “Službeni glasnik RS”, broj 62/2013). 

 

 Na model napomena uz finansijske izveštaje Društva, društvo prethodno pribavlja 

mišljenje revizora o modelu i načinu sastavljanja napomena. 

 

 

 

 

 

 

 



“SBV-Janković” d.o.o. Beograd                                                                             “Glas Podrinja” a.d. Šabac 
 Vođa tima: Sreten Janković                                                                                   Šabac, Kneza Lazara br. 1         
Član tima: Jovan Marinković                                                                        Revizija finansijskih izveštaja          
Član tima: Vladimir Janković                                                                                                    za 2014. godinu                                                                                              

 

70 
 

 DOGADJAJI NAKON DATUMA BILANSA STANJA 

 

 

ČLAN 56 

 

1). Prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja (ZR) Društva, Društvo uzima u obzir i dogadjaje 

koji su se desili od dana bilansa do dana donošenja odluke o usvajanju finansijskih izveštaja 

(ZR) od strane Direktora Društva. 

2). Dan odobravanja finansijskih izveštaja (ZR) je dan potpisivanja od strane Direktora –

zakonskog zastupnika Društva i odgovornog lica za sastavljanje finansijskih izveštaja (ZR) 

Društva - šefa sektora Računovodstvo. 

3). Dan usvajanja je dan donošenja odluke od strane Direktora  Društva da su finansijski izveštaji 

(ZR) usvojeni. 

4). Datumi koji određuju period u kome se uzimaju korektivni događaji, ako su značajni, i vrši 

korekcija su 01.01. do 30.06. godine u kojoj se vrši usvajanje i obelodanjivanje finansijskih 

izveštaja, odnosno dan usvajanja finansijskih izvestaja za javno objavljivanje (“pravih” 

finansijskih izveštaja). 

5). Dan odobravanja i dan usvajanja finansijskih izveštaja utvrđuju se na osnovu propisa 

nadležnih organa. 

 

 PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

ČLAN 57 

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim Pravilnikom Društvo će primenjivati pri sastavljanju i 

obelodanjivanju finansijskog izveštaja odredbe: Zakona o računovodstvu, Zakona o reviziji, 

Pravilnika i drugih podzakonskih akata nadležnih organa i odredbe i pravila MRS/MSFI 

 

 

3. VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA 
 

Poslovne knjige za 2014. godinu su se vodile u sedištu Društva. Poslovne knjige vode radnici 

Društva pod kontrolom Društva sa ograničenom odgovornošću „Raf Union“ iz Šapca,  koje je 

registrovano za pružanje knjigovodstvenih usluga koga zastupa Željko Rafailović iz Šapca koji je 

ugovorom odgovoran za sveobuhvatnost i zakonito vođenje poslovnih knjiga i tačnost 

finansijskih izveštaja za 2014. godinu u „Glas Podrinja" a.d. Poslovne knjige se vode na 

računarima ovog Društva na sopstvenom programu  koji je zaključan i ulazak u isti je moguć 

samo sa znanjem šifre i ne postoji mogućnost brisanja ranije proknjiženih knjigovodstvenih 

naloga. Računarska oprema je relativno nova, a knjigovodstvene isprave se  evidentiraju u 

zakonski propisanom roku. Poslovne knjige su zaključene. 
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4. FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2014. GODINU 
 

 Korišćenjem analitičkog programa vodećih tabela, izvršena je provera preuzimanja 

početnih stanja iz prethodne godine, kao i poređenje podataka iz glavne knjige, bruto 

bilansa i finansijskih izveštaja, te nalazimo da su početna stanja pravilno preuzeta iz 

prethodne godine, kao i da bilansne pozicije u finansijskim izveštajima za 2014. godinu 

odgovaraju iznosima u glavnoj knjizi i bruto bilansu za period od 01.01. do 31.12.2014. 

godine. Vodeće tabele su polazna osnova u završnoj reviziji; 

 Provera funkcionisanja internih kontrola biće izvršena iz osnovne dokumentacije u 

završnoj reviziji za svaki segment poslovanja Društva, uzimajući u obzir popunjeni UIK 

obrazac od strane šefa računovodstva Društva; 

 Funkcionisanje internih kontrola ne ocenjujemo, niti o njima izražavamo mišljenje. 

 

 

5. BILANS  STANJA 

 
5.1. 014 - NEMATERIJALNA ULAGANJA 

 
Nematerijalna ulaganja su obelodanjena u iznosu od 1.029 hiljada dinara i sastoje se od 

procenjene vrednost na dan 31.12.2014. godine građevinskog zemljišta na parceli br. 6341 KO 

Šabac u površini od 1,12 ari. Građevinsko zemljište je vlasništvo Republike Srbije.  

 

5.2. 022 - GRAĐEVINSKI OBJEKTI 

 

Građevinski objekti su bilansom obelodanjeni u sadašnjoj vrednosti u iznosu od 37.848 hiljada 

dinara. 

 

                                                                                                                          (U hiljadama dinara) 

R.br. Naziv Površina Adresa 
Nabavna 

vrednost 

Ispravka 

vrednosti 

Sadašnja 

vrednost 
Teret 

1. 
Upravna 

zgrada 
612,31m

2
 

Kneza Lazara br 

1 
39.182  305 37.848 Nema 

 

Upravna zgrada je popisana i u vlasništvu je ovog društva u napred pokazanoj površini i 

vrednosti. Na objetu nema tereta. Amortizacija je obračunata po odluci direktora, a na 

osnovu Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama.  

 

5.3. 023 - OPREMA 

 

Oprema je bilansom obelodanjena u sadašnjoj vrednosti u iznosu od 220  hiljada dinara. Godišnji 

popis je izvršen. Oprema je skoro u celini knjigovodstveno amortizovana. Nije bilo novih 

nabavki a ni otuđenja opreme. Oprema je procenjena u 2013. godini. U 2014. godini opema nije 

procenjivana. 
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Amortizacija opreme je obračunata po propisanim stopama Pravilnika o računovodstvu i 

računovostvenim politikama a na osnovu odluke direktora.  

 

6. ZALIHE 

 

Zalihe su obelodanjene u finansijskim izveštajima u iznosu od 10 hiljada dinara i sastoje se od: 

 

- Dati avansi                                                                                      10 hiljada dinara 

- S v e g a:                                                                                         10 hiljada dinara 

    

Proverom smo našli da su dati avansi iz 2014. godine usaglašeni i potraživanja potiču iz 

decembra 2014. godine.  

 

 

7. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA 

 

Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina bilansom obelodanjeni u iznosu od 6.785 hiljada 

dinara se odnose na: 

                                                                                                                    (U hiljadama dinara) 

Naziv Iznos 

Potraživanja od kupaca u zemlji 204  8.749 

Indirektni otpis potraživanja od kupaca u zemlji 209 -3.786 

Svega zdrava potraživanja od kupaca 20 4.963 

Potraživanja za dividende 220                                                      60 

Indirektni otpis potraživanja za dividende 22990 -60 

Potraživanja od zaposlenih-službeni put 221 1.239 

Direktni otpis potraživanja od zaposlenih ranijih godina 2291 -832 

Potraživanja za više plaćen porez na dobit 223 469 

Potraživanja od državnih organa-preplaćen porez 224 374 

Ostala potraživanja 228 44 

Svega zdrava druga potraživanj 22 1.294 

Gotovinski ekvivalenti i gotovina 24 528 

U k u p n o: (20+22+24) 6.785 

 

 

7.1. Potraživanja od kupaca u zemlji 204 

 

Potraživanja od kupaca u zemlji su obelodanjena u iznosu od 4.963 hiljade dinara i sastoje se od: 

- Ukupno potraživanje od kupaca u zemlji (204)    +8.749 hiljada dinara; 

- Indirektni otpis kupaca u zemlji pre 01.01.2014. god (209)                         -4.582 hiljade dinara; 

- Naplaćena indirektno otpisana potraživanja u 2014. god. (209)                     +606 hiljada dinara; 

- Direktni otpis potraživanja od kupaca u zemlji u 2014. god. (209)                +248 hiljada dinara; 

- Indirektni otpis kupaca u zemlji u 2014. godini (209)                                       -58 hiljada dinara;                                       

- Potraživanja od kupaca u zemlji mlađa od 1 godine dana iznose 4.963 hiljade dinara 
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Direktni otpis potraživanja od kupaca uzemlji nije teretio rashode 2014. godine, nego je izvršen 

na teret ispravke vrednosti indirektno otpisanih analitički po kupcima potraživanja u ranijim 

godinama. 

Izvršena je provera uzorkom od 50%, najvećih dužnika na računima pojedinačnih kupaca i 

računima ispravke vrednosti kupaca. Za direktan otpis potraživanja od kupaca provera je 

izvršena uzorkom od 100%. 

 

Pregled usaglašenih najvećih potraživanja od kupaca u zemlji do jedne godine dana: 

                                                                                                                     dinari 

   

 1. BEOKOLP DOO                                                                                   285.734,04                                                                                                                                            

 2. AKS TURS DOO                                                                                       80.399,95 

 3. GRADSKA UPRAVA GRAD ŠABAC                                         2.508.815,34 

 4. PRESS INTERNATIONAL                                                                 377.857,81 

 5. OPŠTINSKA UPRAVA BOGATIĆ                                                          62.401,52 

 6. OPŠTINSKA UPRAVA VLADIMIRCI                                              103.308,17 

 7. AGRO PAPUK DOO                                                                                  51.192,00 

 8. Ostali kupci ispod 50 hiljada dinara                                                         742.801.09 

 9. SVEGA:                                                                                           4.212.509,92      

 

 

 

 

Ukupan broj aktivnih kupaca na dan bilansiranja sa usaglašenim saldom je 84% mereno 

vrednosnim  odnosom usaglašenih kupaca sa ukupnim potraživanjem od kupaca pre indirektnog i 

direktnog otpisa. Neusaglašeni kupci iznose 16% i uglavnom se sastoje od velikog broja kupaca 

sa malim iznosima potraživanja, koja iznose 813.048,99 dinara. Sa saldom većim od 50 hiljada 

dinara ima 7 kupaca. Potraživanja od kupaca na dan 31.12.2014. godine je popisna komisija i 

rukovodstvo društva  procenjivalo mogućnost naplate od svakog kupca pojedinačno. 

Potraživanja starija od jedne godine dana su u celini indirektno otpisana, a zastarela potraživanja 

i potraživanja od kupaca koji su u stečaju ili su firme ugašene su direktno otpisana. Provera je 

izvršena uvidom u originalnu knjigovodstvenu dokumentaciju uz naloge za knjiženje. Indirektno 

i direktno izvršen otpis potraživanja od kupaca je u skladu sa donetim i usalašenim Pravilnikom 

o računovodstvenim politikama sa MRS i MSFI. 

 

7.2.Potraživanja za isplaćene dividende 220  

 

Potraživanja za isplaćene dividende  nisu obelodanjena u iznosu od 60 hiljada dinara. Dividende 

su obračunate i isplaćene akcionarima fizičkim licima u periodu kada je većinski vlasnik 

osnovnog kapitala bio konzorcijum od dva fizička lica i kada su dividende obračunate na osnovu 

netačnih finansijskih izveštaja a isplaćene iz podignutog kredita. Društvo je u 2014. godini 

izvršilo indirektni otpis pogrešno isplaćenih dividendi u iznosu od 60.hiljada dinara. 
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7.3. Potraživanja od zaposlenih 221  

 

Potraživanja od zaposlenih za isplaćene putne troškove obelodanjena su u iznosu od 407 hiljada 

dinara. Pre izvršenog direktnog otpisa u ranijim godina izvršen je indirektni otpis u iznosu od 

832 hiljada dinara. Vođen je i izgubljen sudski spor i društvo je u 2014. godini na teret već 

izvršenog indirektnog otpisa izvršilo direktan otpis na teret ranije izvršenog rezervisanja putem 

indirektnog otpisa. 

 

Potraživanja od zaposlenih 31.12.2014. godine, konto 221 

                                                                                                                         u 000 dinara 

 Naziv dužnika Duguje Indirekni otpis Razlika 

1. Đukić LJubiša                       2                            0                2 

2. Jelić Branko                       6                                0                      6 

3.  Lukić Miloš                       3                            3                                         0 

4. Stefanović Miroslav                       2                                0                2 

5. Teodorović Slobodan                   393                            0            393 

6.  Topalović Slobodan                       2                            0                 2 

7. Trifković Tanja                       2                            0                2 

8.  Simanić Bogdan                     72                          72                0 

9. Teodorović Slobodan                   120                        120                     0 

10. Galić Živka                   110                        110                0 

11. Spasojević Radenko                   230                        230                0 

12. Mašić Slobodan                      66                          66                0 

13.  Stojićević Nebojša                     96                          96                0 

14. Vasić Mile                   135                        135                0 

15.  S v e g a:                1.239                        832            407 

   

 

7.4. Potraživanja za više plaćen porez na dobit 223 

 

Potraživanje od Poreske uprave za više plaćen porez na dobit u ranijim godinama u iznosu od 

469 hiljada dinara je usaglašeno sa poreskom upravom na dan 31.12.2014. godine. 

 

7.5. Potraživanja po osnovu preplaćenih poreza i socijalnih doprinosa 244  

 

Obelodanjen zbirni iznos od 374 hiljade dinara odnosi se na ranije godine i usaglašen je sa 

Poreskom upravom na dan 31.12.2014. godine. 

 

7.6.  Ostala potraživanja 228 

 

Obelodanjena ostala potraživanja u ukupnpm iznosu od 44 hiljade dinara odnose se na: 

- Potraživanja od Fonda zdravstva za isplaćene naknade osiguranim radnicima u iznosu od 

15.549,32 dinara i od zaposlenog Jelić Branka u iznos od 28.000,00 dinara. 
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8. Gotovinski ekvivalenti i gotovina 241 

 

Gotovinski ekvivalenti i gotovina bilansirani su na iznos od 528 hiljada dinara, a odnose se na 

stanje novčanih sredstava na tekućim računima banaka i to: 

 

                                                                                                                      (U hiljadama dinara)                   

Gotovinski ekvivalenti i gotovina 

 
Iznos 

Tekući račun kod AIK BANKE AD 237                 

Tekući račun kod BANKE INTESA AD 148 

Tekući račun kod BANKE INTESA AD - bolovanje 3 

Tekući račun kod VOJVOĐANSKE BANKE 118 

Glavna blagajna - pazar 22 

Ukupno: 528 

 

Saldo tekućih računa iskazan u poslovnim knjigama društva sa 31.12.2014. godine odgovara 

saldima iskazanim po poslednjim izvodima iz 2014. godini kod poslovnih banaka sa kojima 

Društvo posluje. 

 

Društvo nam je dostavilo blagajničke dnevnike iz 2014. godine zajedno sa pripadajućom 

dokumentacijom. 

 

 

9.  Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja  

 

Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja su bilansom obelodanjeni u iznosu 

od 7 hiljada dinara a odnose se na  unapred plaćenu premiju osiguranja kod kompanije Dunav.  

Obaveza za PDV je usaglašena sa poreskom upravom.  

 

 

10. KAPITAL 

 

Ukupan kapital, bilansom obelodanjen u iznosu od 25.363 hiljade dinara na dan 31.12.2014. 

godine i sastoji se od: 

- Konto 300-Osnovnog akcijskog kapitala (10.716 komada akcija a 500,00)  5.358 hiljada dinara 

- Konto 330- Revalorizacione rezerve po osnovu nekretnina                         28.083 hiljade dinara 

- Konto 340- Neraspoređena dobit ranijih godina                                             5.577 hiljada dinara 

- Konto 341- Neraspoređena dobit tekuće godine                                               428 hiljada dinara 

- Konto 350- Gubitak ranijih godina                                                              -14.083 hiljade dinara                                                                                                                                                                                        

- Ukupan kapital:                                                                                         25.363 hiljade dinara                                                   
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- Osnovni kapital obelodanjen u finansijskim izveštajima u napred navedenom iznosu je 

usaglašen sa osnivačkim aktom, registrom u APR-u i registrom u Centralnom depou HoV. 

 

- Revalorizacione rezerve su obelodanjene i kao posledica knjižene procene građevinskih 

objekata u 2014. godini, koji služi delatnosti i koji je u 2014. godini u Katastru nepokretnosti 

uknjižen u vlasništvo ovog Društva. 

 

- Neraspoređena čista dobit po podmirenju poreza na dobit za 2014. godinu iznosi 428 hiljada 

dinara. 

 

- Gubitak iz ranijih godina je obelodanjen u iznosu od 14.504 hiljade dinara. Gubitak iz ranijih 

godina je u 2014. godini delimično pokriven iz dobiti ranijih godina u iznosu od 3.458 hiljada 

dinara, a povećan gubitak za iznos od 3.037 hiljada dinara, na ime obračunatih kamata na 

dugoročnu obavezu prema Gradskoj upravi grada Šabac za period 31.12.2006. do datuma isplate.  

 

 

11. DUGOROČNE OBAVEZE 

 

Dugoročne finansijske obaveze obelodanjene na računu 419  iskazane na dan 31.12.2014. godine 

iznose 3.477 hiljada dinara i odnose se na reprogramirene poreze i doprinose iz ranijih godina 

čije dospeće za plaćanje sledeće otplate rate dospeva u 2016. godini. Specifikacija poreza i 

doprinosa po vrstama je proverena i usaglašena je sa poreskom upravom. 

 

 

12. KRATKOROČNE OBAVEZE  

 

  Kratkoročne obaveze iznose 17.065 hiljada dinara i odnose se na: 

 

                                                                                                            (U hiljadama dinara)                   

Kratkoročne obaveze Iznos 

Ostale kratkoročne finansiske obaveze Gradska uprava Šabac (429)                           6.103 

Primljeni avansi 430 18 

Obaveze iz poslovanja 435              1.140 

Ostale kratkoročne obaveze 44, 45 i 46 8.527 

Obaveze po osnovu PDV 47 891 

Obaveze za porez na promet i akcize 48 386 

Ukupno: 17.065 

 

 

 

 

 

 

 

 



“SBV-Janković” d.o.o. Beograd                                                                             “Glas Podrinja” a.d. Šabac 
 Vođa tima: Sreten Janković                                                                                   Šabac, Kneza Lazara br. 1         
Član tima: Jovan Marinković                                                                        Revizija finansijskih izveštaja          
Član tima: Vladimir Janković                                                                                                    za 2014. godinu                                                                                              

 

77 
 

12.1.Ostale kratkoročne obaveze (429) 

 

Obelodanjene u iznosu od 6.103 hiljade dinara odnose se na potraživanja od Skupštine grada 

Šabac. Obaveze se usaglašene na dan 31.12.2014. godine. Postoji izvršna presuda suda. 

 

 

12.2. Primljeni avansi 430 

 

Obelodanjeni iznos od 18 hiljada dinara i odnosi se na primljene avanse u 2014. godini od 3 

pravna lica i to: JP za upravljanje građevinskim zemljištem Šabac iznos od 6 hiljada dinara, 

Marković Internacional doo iz Šapca iznos od 6 hiljada dinara i Oblak internacionala doo iz 

Šapca iznos od 6 hiljada dinara. Avansi su primljeni u ranijim godinama, nisu usaglašeni, ali su 

indirektno otpisani. 

 

 

12.3. Dobavljači u zemlji (435) 

 

Dobavljači u zemlji su obelodanjeni u iznosu od 1.140 hiljada dinara. Sledećom tabelom su 

prikazani dobavljači sa saldom većim od 100 hiljada dinara: 

 

 (U hiljadama dinara) 

Obaveze prema dobavljačima u zemlji Iznos 

JKP "Toplana Šabac", Šabac 326 

"Estetika" d.o.o., Šabac 82 

HLB DST revizija 143 

Golub Petrol 119 

Štamparija Borba 171 

"Grant Thorton revizit" d.o.o., Beograd 113 

Demo Print doo 51 

Ostali 135 

Ukupno: 1.140 

 

Obaveze prema dobavljačima u zemlji su usaglašavane u toku godine sa poveriocima bar jednom 

što je u duhu odredbi Pravilnika o načinu i vršenju popisa i usklađivanju knjigovodstva sa 

stvarnim stanjem. 

 

Sa najvećim dobavljačem JKP "Toplana Šabac" će biti izvršena kompenzacija, obzirom da se 

dati dobavljač pojavljuje i kao kupac. 
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12.4.  Ostale kratkoročne obaveze (45 i 46) 

 

Ostale kratkoročne obaveze su bilansom obelodanjene u iznosu od 8.527 hiljada dinara i odnose 

se na :  

(U hiljadama dinara) 

R. Broj Opis Iznos 

1 Konto 450-   Obaveze za neto zarade za celu 2014. isplaćene u 2014.god. 0 

2 Konto 451 – Obaveze za porez na zarade 878 

3 Konto 452 – Obaveze za doprinose na zarade na teret zaposlenog 2.310 

4 Konto 453 – Obaveze za doprinose na zarade na teret poslodavca 2.290 

5 Konto 455 – Obaveze za poreze i doprinose koji se refundiraju 0 

6 Konto 460 – Obaveze po osnovu kamata 0 

7 Konto 461 – Obaveze za dividende 2.828 

8 Konto 463 – Obaveze prema zaposlenima 18 

9 Konto 464- Obavaze prema članovima nadzornog odbora 97 

9 Konto 465 – Obaveze prema fizičkim licima 106 

10 Konto 469 – Ostale obaveze 0 

  Ukupno 8.527 

 

- Neto zarade obračunate u iznosu od 8.074 hiljada dinara isplaćene su u 2014. godini. 

Obrazac M-4.nije overen od strane fonda PIO.  

 

- Porezi i socijalni doprinosi i druge obaveze odnose se na obaveze nastale za vreme 

poslovanja kada je u Društvu bio većinski vlasnik konzorcijum i usaglašene su sa 

Poreskom upravom.  

 

 

12.5. Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda i PVR (47 i 48) 

 

Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda i PVR su obelodanjene u iznosu od 1.277 

hiljada dinara a odnosi se na: 

 

                                          (U hiljadama dinara) 

R. br. Opis 2014. godina 

1. Konto 479 – Obaveze za porez na dodatu vrednost 891 

2. Konto 480 – Obaveze za porez na promet i akcize 2 

3. Konto 482 – Obaveze za poreze i carine 126 

4. Konto 489 – Ostale socijalne obaveze za doprinose 257 

 Ukupno :  1.277 
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- Obaveze za porez na dodatu vrednost su obelodanjene na računu 479 u iznosu od 891 hiljadu 

dinara, nastale su ranijih godina kada je u Društvu bio većinski vlasnik konzorcijum sa kojim je 

raskinut ugovor i usaglašene su sa Poreskom upravom na dan 31.12.2014. godine. 

 

- Ostale obaveze za poreze i socijalne doprinose obelodanjene na računima pod rednim 

brojevima 2, 3 i 4 gornje tabele u ukupnom iznosu od 386 hiljada dinara potiču iz renijeg 

perioda, usaglašene su sa Poreskom upravom. 

 

 

 

BILANS USPEHA 
 

 

13.    PRIHODI I RASHODI 

 

 

13.1.    Poslovni prihodi 

 

 Poslovni prihodi iznose 26.791 hiljada dinara i  sastoji se od: 

                                                                                                            (U hiljadama dinara) 

 O p i s  2014.godina  2013.godina 

- Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu  0 1.228 

- 
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga  na domaćem 

tržištu (614) 
25.800 33.061 

- Prihodi od zakupnina (650) 991 886 

 UKUPNO: 26.791 35.175 

 

Pregledom kartica, naloga za knjiženje i računa zaključili smo da su obelodanjeni poslovni 

prihodi za 2014. godinu usaglasnosti sa finansijskim izveštajima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“SBV-Janković” d.o.o. Beograd                                                                             “Glas Podrinja” a.d. Šabac 
 Vođa tima: Sreten Janković                                                                                   Šabac, Kneza Lazara br. 1         
Član tima: Jovan Marinković                                                                        Revizija finansijskih izveštaja          
Član tima: Vladimir Janković                                                                                                    za 2014. godinu                                                                                              

 

80 
 

13.2.    Poslovni rashodi 

 

Poslovni rashodi iznose 27.230 hiljada dinara sastoje se od: 

     (U hiljadama dinara) 

 O p i s  2014.godina 2013.godina 

- Nabavna vrednost prdoate robe (501) 0 1.222 

- Troškovi ostalog materijala (režijskog) (512) 139 244 

- Troškovi goriva i energije (513) 1.232 1.468 

- Troškovi bruto zarada (520) 11.103 10.484 

- 
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada 

na teret poslodavca (521) 
1.987 1.877 

- Troškovi naknada po ugovoru o delu (522) 2.503 521 

- Troškovi naknada po autorskim ugovorima (523) 1.445 2.623 

- 
Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog 

odbora (526) 
0 2.433 

- Ostali lični rashodi i naknade (529) 1.374 954 

- Troškovi usluga na izradi učinka (530) 3.478 4.101 

- Troškovi transportnih usluga (531) 1.142 1.209 

- Troškovi usluga održavanja (532) 94 130 

- Troškovi reklame i propaganda (535) 544 21 

- Troškovi ostalih usluga (539) 77 102 

- Troškovi amortizacije (540) 674 498 

- Troškovi neproizvodnih usluga (550) 917 1.372 

- Troškovi reprezentacije (551)  57 378 

- Troškovi premije osiguranja (552) 7 15 

- Troškovi platnog prometa (553) 76 113 

- Troškovi članarina (554) 24 26 

- Troškovi poreza (555)  298 198 

- Ostali nematerijalni troškovi (559) 59 466 

 UKUPNO: 27.230 30.455 
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Pregledom kartica, naloga za knjiženje i računa zaključili smo da su obelodanjeni poslovni 

rashodi za 2014. godinu usaglašeni sa finansijskim izveštajima. 

 

13.3.  Poslovni gubitak  

 

Potvrđujemo da obelodanjeni poslovni gubitak predstavlja razliku između poslovnih prihoda i 

poslovnih rashoda u iznosu od (26.791 - 27.230)= -439 hiljada dinara. 

 

 

13.4.    Finansijski prihodi 

 

Društvo nije ostvarilo finansijske prihode u 2013. i 2014. godini. 

 

 

13.5.    Finansijski rashodi 

 

Finansijski rashodi iznose 3 hiljade dinara i sastoje se od: 

           (U hiljadama dinara) 

 O p i s 2014.godina 2013.godina 

- Rashodi kamata (562) 3 289 

- Ostali finansijski rashodi (569) 0 1 

 UKUPNO: 3 290 

 

Obelodanjeni finansijski rashodi za 2014. godinu usaglašeni su sa finansijskim izveštajima.  

Društvo je dostavilo obračune kursnih razlika kao i obračune kamata. 

 

 

13.6.    Ostali prihodi 

 

Ostali prihodi iznose 1.349  hiljada dinara i sastoje se od: 

            (U hiljadama dinara) 

 O p i s 2014.godina 2013.godina 

- Naplaćena otpisana potraživanja (675) 776 1.280 

- Prihodi od smanjenja obaveza (677) 467 1.099 

- Ostali nepomenuti prihodi (679) 106 1.211 

 UKUPNO: 1.349 3.590 
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13.7. Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrednosti 

kroz bilans uspeha 

 

Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrednosti kroz bilans 

uspeha iznose 319 hiljada dinara i sastoje se od: 

 

(U hiljadama dinara) 

 O p i s 2014.godina 2013.godina 

- 
Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i 

kratkoročnih finansijskih plasmana (685) 
319 0 

 UKUPNO: 319 0 

 

 

 

13.8.    Ostali rashodi 

 

Ostali rashodi iznose 479 hiljada dinara i sastoje se od: 

           (U hiljadama dinara) 

 O p i s 2014.godina 2013.godina 

- Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja (576) 304 1.278 

- Ostali nepomenuti rashodi (579) 175 1.419 

 UKUPNO: 479 2.697 

 

Obelodanjeni ostali rashodi i rashodi za 2014. i 2013. godinu usaglašeni su sa finansijskim 

izveštajima. 

 

13.9. Rashodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrednosti 

kroz bilans uspeha  

 

Rashodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrednosti kroz bilans 

uspeha iznose 258 hiljada dinara i sastoje se od: 

 

 O p i s 2014.godina 2013.godina 

- 
Obezvređivanje potraživanja i kratkoročnih finansijskih 

plasmana (585) 
258 1.457 

 UKUPNO: 258 1.457 
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13.10. Dobit 

 

Potvrđujemo da obelodanjena bruto dobit društva za 2014. godinu kao razlika između ukupnih 

poslovnih prihoda i ukupnih poslovnih rashoda iznosi 428 hiljada dinara.  

 

 

15. POKAZATELJI FINANSIJSKOG POLOŽAJA DRUŠTVA 

 

14.1. Pokazatelj zaduženosti Društva 

                         

                        Ukupna imovina        45.905 

  --------------------- =   ----------   x  100 = 198,88% 

Ukupne obaveze        23.082 

 

 Ukupna imovina je veća od ukupnih obaveza za 98,88%. 

 

14.2. Pokazatelji finansijskog položaja Društva 

 

1) Opšti racio likvidnosti 

 

       Obrtna imovina          6.808 

--------------------------- =   -----------   x  100 = 39,89%            

 Kratkoročne obaveze         17.065 

 

 Obrtna imovina je manja od kratkoročnih obaveza za 60,11%. 

 

 

 

2) Racio reducirane likvidnosti 

 

 Obrtna imovina bez zaliha           6.798 

---------------------------------  =   -----------   x  100 =  39,78%               

    Kratkoročne obaveze              17.065 

 

Obrtna imovina bez zaliha je manja od kratkoročnih obaveza za 60,22%. 

Skrećemo pažnju da obelodanjene kratkoročne obaveze obuhvataju i kratkoročne obaveze prema 

državnim poveriocima iz ranijih godima te će se u postupku prodaje akcija Agencije za 

privatizaciju, koja je u toku, te obaveze otpisati. Posebno ističemo da ovo društvo u 2014. godini 

nije imalo blokrane tekuće računa kao i to da sve dospele obaveze iz te godine prema radnicima, 

državi i dobavljačima izvršava u zakonskim rokovima. 

 

Ukupno gledano likvidnost Društva je zadovoljavajuća. 
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15. POKAZATELJI RASTA AKTIVNOSTI DRUŠTVA 

 

 

Poslovni prihodi 2014. god. 

Poslovni prihodi 2013. god. 
= 

26.791 

35.175 
x   100 =  76,16 % 

 

Poslovni rashodi 2014. god. 

Poslovni rashodi 2013. god. 
= 

27.230 

30.455 
x   100 =  89,41 % 

 

Aktivnost Društva u tekućoj godini je smanjena za 23,84% u odnosu na prethodnu godinu, ali se 

mora uzeti u obzir i smanjenje poslovnih rashoda tekuće godine za ukupno 10,59% mereno u 

odnosu na poslovne rashode prethodne godine. 

 

 

16. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE 

 

Društvo je iskazalo tokove gotovine po osnovu poslovne aktivnosti, aktivnosti investiranja i 

aktivnosti finansiranja na obrascu Izveštaj o tokovima gotovine za period od 01.01.2014. do 

31.12.2014. godine. Obrazac je sačinjen u skladu sa odredbama Pravilnika o kontnim okvirima i 

sadržini računa u kontnim okvirima za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i 

preduzetnike (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2013). Izveštaj o tokovima gotovine je sastavljen na 

osnovu podataka iz poslovnih knjiga Društva. 

 

 

17. IZVEŠTAJ  O  PROMENAMA  NA  KAPITALU 

 

Izveštaj o promenama na kapitalu u periodu od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine je sastavni 

deo finansijskih izveštaja i namenjen je vlasniku kapitala. Isti je sačinjen u duhu odredbi člana 

18-31 Pravilnika o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, 

druga pravna lica i preduzetnike (“Sl.glasnik RS”, br. 62/2013). 

 

 

18. NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE 

 
Društvo je sačinilo napomene uz finansijske izveštaje za 2014. godinu, čija je sadržina i forma u 

duhu odredaba Pravilnika o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, 

zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (“Sl. Glasnik RS”, br. 62/2013). 

 

 

19. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU 

 

Društvo je uradilo izveštaj o poslovanju za 2014. godinu koji je usaglašen sa finansijskim 

izveštajima za 2014. godinu.  

 





„Глас Подриња“а.д.         
                                                 Кнеза Лазара 1, Шабац  

Тел/факс: 015/305-861          

   
У складу са чланом 53, Закона о тржишту капитала («Службени гласник РС» број 31/2011) и чланом 5.

Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних
извештаја јавних друштава («Службени гласник РС» број 14/2012), Акционарско друштво «ГЛАС

ПОДРИЊА» А.Д. Шабац, МБ 07121962 објављује

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ПОСЛОВАЊА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА «ГЛАС 

ПОДРИЊА» А.Д. ШАБАЦ  ЗА 2014.ГОДИНУ 

Март 2015



1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ

Привредно друштво ГЛАС ПОДРИЊА ад (у даљем тексту: Друштво) је акционарско друштво са 
седиштем у Шапцу, ул.Кнеза Лазара 1. Друштво је основано 1949.године, као државно предузеће. 
Процес својинске трансформације је завршен 16.11.2007. године, када је 70% државног капитала 
купио конзорцијум физичких лица и од тада Друштво послује као акционарско. Промена правног 
статуса је регистрована код Агенције за привредне регистре, решењем број БД 154322/2007 од 
18.01.2008.године. 

Решењем Агенције за привредне регистре број БД 46369/2013 од 25.04.2013.године  уписује 
се решење бр.10-897/13-754/05 од 18.04.2013.године о преносу капитала привредног друштва 
акционарско друштво Глас подриња Шабац, те се констатује да је Уговор о продаји 70% државног 
капитала методом јавне аукције субјекта приватизације РАСКИНУТ а сопствене акције 
Акционарског друштва пренете на Агенцију за приватизацију.  

Основни подаци о друштву су: Матични број: 07121962.ПИБ:102230155.
Претежна делатност друштва је издавачка делатност (шифра:5813). Друштво издаје недељни 

лист «Глас Подриња».
Поред наведене претежне делатности друштво остварује незнатан приход издавањем 

пословног простора у власништву Друштва као и трговачком делатношћу.
Према критеријумима за разврставање из Закона о рачуноводства и ревизији („Службени 

гласник РС“ бр. 46/2006) друштво је разврстано у микро  правно лице.
Просечан број запослених у 2014. године је 18 (осамнаест), а на дан састављања извештаја о 

пословању број запослених је 17 (седамнаест).

2. ОСНОВА ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Финансијски извештаји акционарског Друштва (назив, скраћеница за правну форму, седиште) за 
обрачунски период који се завршава 31.12.2014. године састављени су, по свим материјално 
значајним питањима, у складу са Међународним рачуноводственим стандардима/Међународним 
стандардима финансијског извештавања (МРС/МСФИ), Законом о рачуноводству и ревизији 
(„Службени гласник РС“ бр. 46/2006 и Сл.гласник РС бр.111/2009-др.закон и Сл.гласник РС 
бр.62/2013-др.закон) ),  другим подзаконским прописима донетим на основу тог Закона, као и у 
складу са изабраним и усвојеним новим рачуноводственим политикама друштва — правилником о 
рачуноводству.

Извештајна валута Друштва је динар.
Сви подаци исказани су у хиљадама динара (РСД), осим уколико није друкчије наведено.
Финансијски извештаји се односе на период од 01.01.2014. до 31.12.2014.године.
Финансијски извештаји су одобрени за издавање 16.03.2014.године од стране Председника 

одбора директора и Извршног директора акционарског Друштва, а за усвајање и објављивање 
финасијских извештаја за 2014,годину, и биће на усвајању   од стране скупштине А.Д. «Глас подриња»
Шабац, након добијања ревизорског налаза



3. ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ

 Из биланса успеха се види да укупни приходи пословања за период 01.01.2014. до 
31.12.2014.године износе 28.459 хиљада динара и састоје се из пословних прихода 26.791 хиљада 
динара, финансијских прихода у износу од 0. хиљада динара, осталих прихода у износу од 1.668 
хиљада динара.

Табела бр.1

Из табеле 1. се види да највеће учешће у укупном приходу чине пословни приходи са чак 94,14% 
затим финансијски приходи са 5,86% и остали приходи са 0,00%. Код пословних прихода највеће 
учешће је од продаје услуга (издавања листа, информисања и рекламирања у листу).

Укупни расходи пословања за период 01.01. до 31.12.2014.године износе 27.970 хиљада динара 
и састоје се из пословних расхода 27.230 хиљада динара, финансијских расхода 3 хиљада динара и 
осталих расхода од 737 хиљаде динара.

Табела 2.

Из табеле 2. се види да највеће учешће у укупном расходу чине пословни расходи са 97,35% а 
остали расходи са 2,63% и финасијски расходи са 0,01%. У склопу осталих расхода су највише 
привремени отписи потраживања из ранијих периода старијих од 1.годину дана који нису претходних 
година отписивани нити усаглашавани. 

Табела 3.

– У складу са Правилником о рачуноводственим политикама Друштва, МРС и МСФИ, по налогу 
Министарства привреде и Одлуци одбора директора акционарског друштва извршена је процена 
непокретности пословне зграде од стране судског вештака грађевинске струке од 21.12.2013. 
године а након добијања употребне дозволе и укњижбе објекта у катастарске књиге КО Шабац у 
власнички лист непокретности бр.11088 КО Шабац на к.п.6341 КО Шабац утврђена је нова 
набавна вредност некретнине у износу од 39.182 хиљаде динара након почетног признавања по 
моделу набавне вредности и исправке вредности и књижена је разлика вредности у износу од 
28.083 хиљаде динара у корист ревалоризационих резерви Друштва. 

Пословни приходи 26.791 94,14

Финансијски приходи 0 0,00

Остали приходи 1.668 5,86

УКУПНО ПРИХОДИ 28.459 100,00

Структура расхода (у хиљ.динара)Износ у хиљ.дин % учешћа у ук.расходу

Пословни расходи 27.230 97,35

Финансијски расходи 3 0,01

Остали расходи 737 2,63

УКУПНО РАСХОДИ 27.970 100,00

Р.бр.Елементи Посл.прих/расх Фин.прих/расх остали прих/расхУкупно(хиљ.дин)

1Приходи 26791,00 0 1668 28459

2 Ук.расходи 27230,00 3 737 27970

3 -439,00 -3 931 489

Порески расход периода 61
Нето добитак после опорезива 428

Добитак
пре опорез



– Повећањем вредности капитала друштва на дан 31.12.2013.године по Одлуци одбора и извршног 
директора  одобрено је књижење преноса губитка изнад висине капитала у износу од 8.976 
хиљада динара  на губитак из ранијих година у билансу стања Акционарског друштва за 
2013.годину, што је потврђено и на Скупштини акционарског друштва дана 12.06.2014.године.

– Одлуком скупштине акционара од 12.06.2014.године нето нераспређена добит  из 2012.године у 
износу од 170 хиљада динара са нето нераспоређеном добити из 2013.године у износу од 3.288 
хиљада динара  у укупном износу од 3.458 хиљада динара распоређује се на покриће губитка из 
ранијих година које су књижење у  билансу стања у 2014.години. 

– На основу одлуке одбора директора од 20,02,2014,године извршен је пренос губитка изнад 
висине капитала у износу од 8,976 хиљада динара на губитак из ранијих година до висине 
капитала у билансу стања за 2014,годину,

– На основу Одлуке одбора и извршног директора у складу са МРС 8 и са новим рачуноводственим 
политикама а на основу одредби чл.7 и чл.8 Закона о условном отпису камате у укупном износу од 
5,577 хиљада динара књижен је 340-добитак из ранијих година и извршено је усаглашаванје 
стања због валоризације пореског дуга у мировању са Пу на дан 31,12,2014,године тако да је и 
књижен износ од 633,хиљаде динара на 350-губитак из ранијх година у билансу стања за 
2014.годину. На основу репрогама пореског дуга у мировању књижен је износ од 3.477 динара на
дугорочне обавезе преносом са краткорочних обавеза у билансу стања. 

– Усаглашавањем стања са Градском управом града Шапца по судској пресуди 2 ПЖ 6415/2010 
повећане су краткорочне обавезе за износ од 2.404 хиљаде динара на име обрачунате камате  на 
350-губитке из ранијих година.

4. ПОСЛОВНИ ДОГАЂАЈИ НАКОН ПРОТЕКА ПОСЛОВНЕ ГОДИНЕ И ПОВЕЗАНОСТ АКЦИОНАРСКОГ 
ДРУШТВА СА ДРУГИМ ЛИЦИМА

Значајнијих пословних догађаја по протеку пословне године није било, осим раскида уговора о 
приватизацији акционарског друштва Глас подриња Решењем Агенције за привредне 
регистре број БД 46369/2013 од 25.04.2013.године  којим се уписује решење бр.10-
897/13-754/05 од 18.04.2013.године о преносу капитала привредног друштва акционарско
друштво Глас подриња Шабац, те се констатује да је Уговор о продаји 70% државног 
капитала методом јавне аукције субјекта приватизације РАСКИНУТ а сопствене акције 
Акционарског друштва пренете су на Агенцију за приватизацију. 
По сачињавању претходног годишњег извештаја друштво није стекло сопствене акције. 
Акционарско друштво "Глас подриња" а.д. нема повезаних правних и физичких лица.
- До дана састављања годишњег извештаја о пословању за 2014.годину није одржана 
Скупшина акционара тако да завршни рачун није усвојен нити је донета Одлука о расподели 
добити за шта је извршни директор дао изјаве које су саставни део овог извештаја о 
пословању. 

5. АКТИВНОСТИ ГЛАС ПОДРИЊА  АД ШАБАЦ НА ПОЉУ РАЗВОЈА У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ 

      Раскидом уговора о продаји 70% државног капитала у Гласу подриња ад Шабац од стране Агенције
за приватизацију именован је привремени заступник државног капитала дана 14.06.2013.године. 
     Мере и активности које је ПЗК предузео на заштити имовине и средстава акционарског друштва 
огледају се у разрешењу органа управљања и руковођења и именовању нових у 2013.години.
     Мерама које је ПЗК предузео на довођењу друштва у позицију ликвидности и солвентности у другој 
половини 2013,године евидентне су у позитивном смислу показатељима завршног финансијског 
извештаја за 2013,годину, што је резултат позитивног пословања друштва и санирања губитка изнад 
висине основног капитала друштва исказаног у претходном финансијском извештају за 2012,годину.  



     Предузимањем активности на спречавању отуђења средстава и имовине од стране ПЗК остварени 
су циљеви на драстичном смањењу трошкова пословања, спречавању прања новца и ненаменског 
одлива средстава друштва.
     Укључивањем државних органа у контролу и проверу пословања пресечени су сви токови 
несавесног пословања у Гласу подриња ад Шабац као и другим појавама које се могу окарактерисати 
као злоупотребе у привреди.
     Чине се напори у измиривању редовних обавеза друштва, посебно када се тиче измирења обавеза
према радницима и пореских обавеза сходно репрограму о условном отпису камате и одлагању 
плаћања обавеза проузрокованих решењем финансијске-теренске контроле у 2012.години. 
     На решење финансијске-теренске контроле из 2012,године уложен је приговор у законом 
предвиђеном року на који надлежни другостепени орган Пореске управе није дао одговор што 
проузрокује немогућност доношења Одлуке о утврђивању одговорности лица одговорних за настале 
штете друштву по решењу финансијске контроле од стране Скупштине акционара, јер исто решење 
није правоснажно.

              6.  ОПИС ОЧЕКИВАНОГ РАЗВОЈА  АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ, ПРОМЕНА
У ПОСЛОВНИМ ПОЛИТИКАМА  ДРУШТВА И ГЛАВНИ РИЗИЦИ И ПРЕТЊЕ КОЈИМА ЈЕ ДРУШТВО

ИЗЛОЖЕНО

     Развој друштва у наредном периоду зависиће у многоме од ефикасности руководећег састава 
Гласа подриња ад Шабац посебно у области развоја информативне мреже на подручјима која су 
директно везана за назив Глас подриња и потеза Агенције за приватизацију везаних за провођење 
приватизације у «Глас подриња» а.д. Шабац. Ово проширење односи се на Општине које гравитирају 
реци Дрини по географском положају а мисли се на остваривање конкретне сарадње проширењем 
тржишта.
     У погледу техничко технолошке опремљености а у складу са финансијским могућностима планирана
је набавка квалитетније рачунарске опреме за несметан рад припреме листа и новинарских 
извештаја, набавком нових сертификованих програма за рад у припреми листа.
     Што се тиче потенцијалних опасности којима је друштво изложено су 
– обавезе субјекта приватизације према пореској управи,
– обавезе субјекта приватизације према Градској управи Града Шапца,
– лоша наплата потраживања насталих у ранијим годинама,
– лош економски моменат у пословном окружењу посебно у новинско-издавачкој делатности.

Шабац, 16.03.2015.године.

         Саставио                                                                                        Извршни  директор 

     ___________________                                                            ____________________________





 
AKCIONARSKO DRUŠTVO"GLAS PODRINJA"a.d.ŠABAC 
 

 

 

Matični broj: 07121962 
PIB: 102230155 
ŠABAC, 24.03.2015. godine 
 

     

 

I Z J A V A 

o činjenici da nije doneta odluka  o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog 
izveštaja  

za izveštajnu 2014. Godinu 

 

1. Izjavljujem da, do dana predaje redovnog godišnjeg finansijskih izveštaja Agenciji za 
privredne registre,od strane nadležnog organa nije doneta  odluka o usvajanju redovnog 
godišnjeg finansijskih izveštaja  

AKCIONARSKO DRUŠTVO"GLAS PODRINJA"a.d., ŠABAC, za izveštajnu 2014. 
Godinu  

       Odluka nadležnog organa nije doneta jer , zakašnjenjem objavljivanja propisanih 
obrazaca u periodu od dana sastavljanja izveštaja pa do dana predaje Agenciji za 
privredne registre, zbog kratkog vremenskog roka  nije bilo moguće održati skupštinu 

                                                                                Zakonski zastupnik 

                                                                                                                M.P                               izvršni direktor 

                                ____________________________                      

                                                                                                                              Mirković Dragan 

 

 



 

Matični broj: 07121962 
PIB: 102230155 
ŠABAC, 24.03.2015. godine 
 

     

 

I Z J A V A 

o činjenici da nije doneta odluka o raspodeli dobiti 

za izveštajnu 2014. Godinu 

 

1. Izjavljujem da, do dana predaje redovnog godišnjeg finansijskih izveštaja Agenciji za 
privredne registre, nije doneta  odluka o raspodeli dobiti za 

AKCIONARSKO DRUŠTVO"GLAS PODRINJA"a.d., ŠABAC, za izveštajnu 2014. 
godinu 

                                                                                Zakonski zastupnik 

                                                                                                                M.P                               izvršni direktor 

                                ____________________________                      

                                                                                                                              Mirković Dragan 

 




