
 
U skladu sa članom 50. i članom 51. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ 
broj 31/2011) i članom 3. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, 
polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava („Službeni glasnik RS“ broj 
14/2012 i 5/2015) 
 

SMB – mehanizacija i transport a.d. Subotica 
MB: 08230706 

 
Objavljuje 

 
GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2014. GODINU 

 
SADRŽAJ 

• Godišnji finansijski izveštaji 
Bilans stanja 
Bilans uspeha 
Izveštaj o ostalom rezultatu 
Izveštaj  o tokovima gotovine 
Izveštaj o promenama na kapitalu 
Napomene uz finansijske izveštaje 
 

• Izveštaj revizora u celini 
• Godišnji izveštaj o poslovanju društva 
• Izjava lica odgovornog za sastavljanje godišnjeg izveštaja sa napomenom o 

neusvajanju izveštaja 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08230706082307060823070608230706 Шифра делатности 4399439943994399 ПИБ 100961393100961393100961393100961393 

Назив AD SMB AD SMB AD SMB AD SMB ----    MEHANIZACIJA I TRANSPORT PREDUZEMEHANIZACIJA I TRANSPORT PREDUZEMEHANIZACIJA I TRANSPORT PREDUZEMEHANIZACIJA I TRANSPORT PREDUZEĆĆĆĆE ZA TRANSPORT ODRE ZA TRANSPORT ODRE ZA TRANSPORT ODRE ZA TRANSPORT ODRŽŽŽŽAVANJE I USLUGE UAVANJE I USLUGE UAVANJE I USLUGE UAVANJE I USLUGE U    GRAGRAGRAGRAĐĐĐĐEVINARSTVU SUBOTICAEVINARSTVU SUBOTICAEVINARSTVU SUBOTICAEVINARSTVU SUBOTICA 

Седиште Суботица Суботица Суботица Суботица , , , , Чантавирски Пут Чантавирски Пут Чантавирски Пут Чантавирски Пут 14141414 

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2014. године 
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АКТИВААКТИВААКТИВААКТИВА 

00 АААА. . . . УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛУПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛУПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛУПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0001 

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

0002 4677046770 5138651386 00

01 
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 

+ 0006 + 0007 + 0008 + 0009) 
0003 00 00 00

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 

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 4676146761 5137751377 00

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011 73167316 73167316

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 2077820778 1963519635

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 1866718667 2442624426

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 

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 

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

0019 00 00 00

030, 031 и део 039 1. Шуме и вишегодишњи засади 0020 

032 и део 039 2. Основно стадо 0021 
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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 99 99 00

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 

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 99 99

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 00 00 00

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 ВВВВ. . . . ОДЛОЖЕНАОДЛОЖЕНАОДЛОЖЕНАОДЛОЖЕНА    ПОРЕСКА СРЕДСТВАПОРЕСКА СРЕДСТВАПОРЕСКА СРЕДСТВАПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042 9191 9191



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

0043 3227932279 2775427754 00

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

0044 11 33 00

10 
1. Материјал, резервни делови, алат и 

ситан инвентар 
0045 

11 
2. Недовршена производња и недовршене 
услуге 

0046 

12 3. Готови производи 0047 
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13 4. Роба 0048 

14 5. Стална средства намењена продаји 0049 

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 11 33

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

0058) 

0051 3064830648 2563725637 00

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 3064830648 2563725637

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 9191 3333

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 00 00 00

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 

233 и део 239 
4. Краткорочни кредити и зајмови у 

иностранству 
0066 

234, 235, 238 и део 
239 

5. Остали краткорочни финансијски 
пласмани 

0067 



24 
VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И 
ГОТОВИНА 

0068 15391539 20812081

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 00

ДДДД. . . . УКУПНАУКУПНАУКУПНАУКУПНА    АКТИВА АКТИВА АКТИВА АКТИВА = = = = ПОСЛОВНА ИМОВИНА ПОСЛОВНА ИМОВИНА ПОСЛОВНА ИМОВИНА ПОСЛОВНА ИМОВИНА 
((((0001 + 0002 + 0042 + 0043)0001 + 0002 + 0042 + 0043)0001 + 0002 + 0042 + 0043)0001 + 0002 + 0042 + 0043) 

0071 7914079140 7923179231 00

88 ЂЂЂЂ. . . . ВАНБИЛАНСНА АКТИВАВАНБИЛАНСНА АКТИВАВАНБИЛАНСНА АКТИВАВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072 
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1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 

ПАСИВАПАСИВАПАСИВАПАСИВА 

АААА. . . . КАПИТАЛ КАПИТАЛ КАПИТАЛ КАПИТАЛ ((((0402 + 0411 0402 + 0411 0402 + 0411 0402 + 0411 ----    0412 +0412 +0412 +0412 +    0413 + 0413 + 0413 + 0413 + 
0414 + 0415 0414 + 0415 0414 + 0415 0414 + 0415 ----    0416 + 0417 + 0420 0416 + 0417 + 0420 0416 + 0417 + 0420 0416 + 0417 + 0420 ----    0421) ≥ 0 = 0421) ≥ 0 = 0421) ≥ 0 = 0421) ≥ 0 = 

(0071 (0071 (0071 (0071 ----    0424 0424 0424 0424 ----    0441044104410441    ----    0442)0442)0442)0442) 

0401 7335073350 7207872078

30 
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 

0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) 
0402 3565035650 3565035650 00

300 1. Акцијски капитал 0403 3565035650 3565035650

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 1058110581 1058110581

330 

V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО 
ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ 
НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, 

НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ 

0414 

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 

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 2711927119 2584725847 00

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 2584725847 2393923939



341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 12721272 19081908

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420 

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 00 00 00

350 1. Губитак ранијих година 0422 

351 2. Губитак текуће године 0423 

ББББ. . . . ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ    

((((0425 + 0432)0425 + 0432)0425 + 0432)0425 + 0432) 
0424 00 00 00
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40 
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 

+ 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 
0425 00 00 00

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 00 00 00

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 

416 7. Обавезе по основу финансијског лизинга 0439 

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440 

498 ВВВВ. . . . ОДЛОЖЕНЕОДЛОЖЕНЕОДЛОЖЕНЕОДЛОЖЕНЕ    ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 

42 до 49 (осим 498) 
ГГГГ. . . . КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ((((0443 + 0450 + 0443 + 0450 + 0443 + 0450 + 0443 + 0450 + 
0451 + 0459 +0451 + 0459 +0451 + 0459 +0451 + 0459 +    0460 + 0461 + 0462)0460 + 0461 + 0462)0460 + 0461 + 0462)0460 + 0461 + 0462) 

0442 57905790 71537153 00

42 
I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 

(0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) 
0443 00 24252425 00

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 24252425

423 
4. Краткорочни кредити и зајмови у 
иностранству 

0447 





Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08230706082307060823070608230706 Шифра делатности 4399439943994399 ПИБ 100961393100961393100961393100961393 

Назив AD SMB AD SMB AD SMB AD SMB ----    MEHANIZACIJA I TRANSPORT PREDUZEMEHANIZACIJA I TRANSPORT PREDUZEMEHANIZACIJA I TRANSPORT PREDUZEMEHANIZACIJA I TRANSPORT PREDUZEĆĆĆĆE ZA TRANSPORT ODRE ZA TRANSPORT ODRE ZA TRANSPORT ODRE ZA TRANSPORT ODRŽŽŽŽAVANJE I USLUGE UAVANJE I USLUGE UAVANJE I USLUGE UAVANJE I USLUGE U    GRAGRAGRAGRAĐĐĐĐEVINARSTVU SUBOTICAEVINARSTVU SUBOTICAEVINARSTVU SUBOTICAEVINARSTVU SUBOTICA 

Седиште Суботица Суботица Суботица Суботица , , , , Чантавирски Пут Чантавирски Пут Чантавирски Пут Чантавирски Пут 14141414 

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2014. до 31.12.2014. године 

- у хиљадама динара - 

Група рачунаГрупа рачунаГрупа рачунаГрупа рачуна, , , , рачунрачунрачунрачун ПОЗИЦИЈАПОЗИЦИЈАПОЗИЦИЈАПОЗИЦИЈА АОПАОПАОПАОП Напомена бројНапомена бројНапомена бројНапомена број 

И з н о сИ з н о сИ з н о сИ з н о с 

ТекућаТекућаТекућаТекућа    годинагодинагодинагодина ПретходнаПретходнаПретходнаПретходна    годинагодинагодинагодина 

1111 2222 3333 4444 5555 6666 

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ    ПОСЛОВАЊАПОСЛОВАЊАПОСЛОВАЊАПОСЛОВАЊА 

60 до 65, осим 62 и 63 
АААА. . . . ПОСЛОВНИ ПРИХОДИПОСЛОВНИ ПРИХОДИПОСЛОВНИ ПРИХОДИПОСЛОВНИ ПРИХОДИ    

((((1002 + 1009 +1002 + 1009 +1002 + 1009 +1002 + 1009 +    1016 + 1017)1016 + 1017)1016 + 1017)1016 + 1017) 
1001 5230252302 4408144081

60 
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ 

(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) 
1002 411411 00

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 411411

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 5187851878 4408144081

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 5187851878 4408144081



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 1313



Група рачунаГрупа рачунаГрупа рачунаГрупа рачуна, , , , рачунрачунрачунрачун ПОЗИЦИЈАПОЗИЦИЈАПОЗИЦИЈАПОЗИЦИЈА АОПАОПАОПАОП НапоменаНапоменаНапоменаНапомена    бројбројбројброј 

И зИ зИ зИ з    н о сн о сн о сн о с 

Текућа годинаТекућа годинаТекућа годинаТекућа година Претходна годинаПретходна годинаПретходна годинаПретходна година 

1111 2222 3333 4444 5555 6666 

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГРАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГРАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГРАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ    ПОСЛОВАЊАПОСЛОВАЊАПОСЛОВАЊАПОСЛОВАЊА 

50 до 55, 62 и 63 

ББББ. . . . ПОСЛОВНИ РАСХОДИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ IIII 

(1019 (1019 (1019 (1019 ----    1020 1020 1020 1020 ----    1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 

1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥    0000 

1018 
5311153111 4607246072

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 411411

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 23382338 14251425

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 52785278 32583258

52 
VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И 

ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 
1025 2821128211 2595725957

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 57095709 29522952

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 74197419 78707870

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028 

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 37453745 46104610

ВВВВ. . . . ПОСЛОВНИ ДОБИТАКПОСЛОВНИ ДОБИТАКПОСЛОВНИ ДОБИТАКПОСЛОВНИ ДОБИТАК    ((((1001 1001 1001 1001 ----    1018) ≥ 01018) ≥ 01018) ≥ 01018) ≥ 0 1030 

ГГГГ. . . . ПОСЛОВНИ ГУБИТАКПОСЛОВНИ ГУБИТАКПОСЛОВНИ ГУБИТАКПОСЛОВНИ ГУБИТАК    ((((1018 1018 1018 1018 ----    1001) ≥ 01001) ≥ 01001) ≥ 01001) ≥ 0 1031 809809 19911991

66 ДДДД....    ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ((((1033 + 1038 + 1039)1033 + 1038 + 1039)1033 + 1038 + 1039)1033 + 1038 + 1039) 1032 2323 501501

66, осим 662, 663 и 664 

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА 

И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 

+ 1036 + 1037) 

1033 00 00

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 66 501501

663 и 664 

III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ 

ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ 

ЛИЦИМА) 

1039 1717

56 ЂЂЂЂ....    ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ((((1041 + 1046 + 1047)1041 + 1046 + 1047)1041 + 1046 + 1047)1041 + 1046 + 1047) 1040 224224 479479

56, осим 562, 563 и 564 

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА 

ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ 

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 

1045) 

1041 00 00

560 
1. Финансијски расходи из односа са матичним и 

зависним правним лицима 
1042 



Група рачунаГрупа рачунаГрупа рачунаГрупа рачуна, , , , рачунрачунрачунрачун ПОЗИЦИЈАПОЗИЦИЈАПОЗИЦИЈАПОЗИЦИЈА АОПАОПАОПАОП НапоменаНапоменаНапоменаНапомена    бројбројбројброј 

И зИ зИ зИ з    н о сн о сн о сн о с 

Текућа годинаТекућа годинаТекућа годинаТекућа година Претходна годинаПретходна годинаПретходна годинаПретходна година 

1111 2222 3333 4444 5555 6666 

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 

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045 

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 224224 479479

563 и 564 

III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ 

ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ 

ЛИЦИМА) 

1047 

ЕЕЕЕ. . . . ДОБИТАК ИЗДОБИТАК ИЗДОБИТАК ИЗДОБИТАК ИЗ    ФИНАНСИРАЊА ФИНАНСИРАЊА ФИНАНСИРАЊА ФИНАНСИРАЊА ((((1032 1032 1032 1032 ----    1040)1040)1040)1040) 1048 2222

ЖЖЖЖ. . . . ГУБИТАК ИЗГУБИТАК ИЗГУБИТАК ИЗГУБИТАК ИЗ    ФИНАНСИРАЊА ФИНАНСИРАЊА ФИНАНСИРАЊА ФИНАНСИРАЊА ((((1040 1040 1040 1040 ----    1032)1032)1032)1032) 1049 201201

683 и 685 

ЗЗЗЗ....    ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ 

ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕРОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕРОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕРОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР    

ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХАВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХАВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХАВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 

1050 

583 и 585 

ИИИИ....    РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ 

ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕРОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕРОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕРОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР    

ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХАВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХАВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХАВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 

1051 

67 и 68, осим 683 и 685 ЈЈЈЈ. . . . ОСТАЛИ ПРИХОДИОСТАЛИ ПРИХОДИОСТАЛИ ПРИХОДИОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 37803780 38773877

57 и 58, осим 583 и 585 КККК. . . . ОСТАЛИ РАСХОДИОСТАЛИ РАСХОДИОСТАЛИ РАСХОДИОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 12741274

ЛЛЛЛ. . . . ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ    ПОСЛОВАЊА ПРЕ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ПОСЛОВАЊА ПРЕ 

ОПОРЕЗИВАЊА ОПОРЕЗИВАЊА ОПОРЕЗИВАЊА ОПОРЕЗИВАЊА ((((1030 1030 1030 1030 ----    1031 + 1048 1031 + 1048 1031 + 1048 1031 + 1048 ----    1049 + 1050 1049 + 1050 1049 + 1050 1049 + 1050 ----    

1051 + 10521051 + 10521051 + 10521051 + 1052    ----    1053)1053)1053)1053) 

1054 14961496 19081908

ЉЉЉЉ. . . . ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ    ПОСЛОВАЊА ПРЕ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ПОСЛОВАЊА ПРЕ 

ОПОРЕЗИВАЊА ОПОРЕЗИВАЊА ОПОРЕЗИВАЊА ОПОРЕЗИВАЊА ((((1031 1031 1031 1031 ----    1030 + 1049 1030 + 1049 1030 + 1049 1030 + 1049 ----    1048 + 1051 1048 + 1051 1048 + 1051 1048 + 1051 ----    

1050 + 10531050 + 10531050 + 10531050 + 1053    ----    1052)1052)1052)1052) 

1055 

69-59 

ММММ. . . . НЕТОНЕТОНЕТОНЕТО    ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 

ОБУСТАВЉАОБУСТАВЉАОБУСТАВЉАОБУСТАВЉА, , , , ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ 

РАЧУНОВОДСТВЕНЕРАЧУНОВОДСТВЕНЕРАЧУНОВОДСТВЕНЕРАЧУНОВОДСТВЕНЕ    ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА 

ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 

1056 

59-69 

НННН. . . . НЕТОНЕТОНЕТОНЕТО    ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 

ОБУСТАВЉАОБУСТАВЉАОБУСТАВЉАОБУСТАВЉА, , , , РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАСХОДИ ПРОМЕНЕ 

РАЧУНОВОДСТВЕНЕРАЧУНОВОДСТВЕНЕРАЧУНОВОДСТВЕНЕРАЧУНОВОДСТВЕНЕ    ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА 

ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 

1057 

ЊЊЊЊ. . . . ДОБИТАК ПРЕДОБИТАК ПРЕДОБИТАК ПРЕДОБИТАК ПРЕ    ОПОРЕЗИВАЊА ОПОРЕЗИВАЊА ОПОРЕЗИВАЊА ОПОРЕЗИВАЊА ((((1054 1054 1054 1054 ----    1055 + 1055 + 1055 + 1055 + 

1056 1056 1056 1056 ----    1057)1057)1057)1057) 
1058 14961496 19081908

ОООО. . . . ГУБИТАК ПРЕГУБИТАК ПРЕГУБИТАК ПРЕГУБИТАК ПРЕ    ОПОРЕЗИВАЊА ОПОРЕЗИВАЊА ОПОРЕЗИВАЊА ОПОРЕЗИВАЊА ((((1055 1055 1055 1055 ----    1054 + 1057 1054 + 1057 1054 + 1057 1054 + 1057 

----    1056)1056)1056)1056) 
1059 

ПППП. . . . ПОРЕЗ НАПОРЕЗ НАПОРЕЗ НАПОРЕЗ НА    ДОБИТАКДОБИТАКДОБИТАКДОБИТАК 

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060 224224

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061 



део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062 

723 РРРР....    ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦАИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦАИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦАИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063 
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08230706082307060823070608230706 Шифра делатности 4399439943994399 ПИБ 100961393100961393100961393100961393 

Назив AD SMB AD SMB AD SMB AD SMB ----    MEHANIZACIJA I TRANSPORT PREDUZEMEHANIZACIJA I TRANSPORT PREDUZEMEHANIZACIJA I TRANSPORT PREDUZEMEHANIZACIJA I TRANSPORT PREDUZEĆĆĆĆE ZA TRANSPORT ODRE ZA TRANSPORT ODRE ZA TRANSPORT ODRE ZA TRANSPORT ODRŽŽŽŽAVANJE I USLUGE UAVANJE I USLUGE UAVANJE I USLUGE UAVANJE I USLUGE U    GRAGRAGRAGRAĐĐĐĐEVINARSTVU SUBOTICAEVINARSTVU SUBOTICAEVINARSTVU SUBOTICAEVINARSTVU SUBOTICA 

Седиште Суботица Суботица Суботица Суботица , , , , Чантавирски Пут Чантавирски Пут Чантавирски Пут Чантавирски Пут 14141414 

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01.2014. до 31.12.2014. године 

- у хиљадама динара - 

ГрупаГрупаГрупаГрупа 

ПОЗИЦИЈАПОЗИЦИЈАПОЗИЦИЈАПОЗИЦИЈА АОПАОПАОПАОП 

НапоменаНапоменаНапоменаНапомена ИзносИзносИзносИзнос 

рачунарачунарачунарачуна, , , , рачунрачунрачунрачун бројбројбројброј Текућа годинаТекућа годинаТекућа годинаТекућа година Претходна годинаПретходна годинаПретходна годинаПретходна година 

1111 2222 3333 4444 5555 6666 

АААА. . . . НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗНЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗНЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗНЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ    ПОСЛОВАЊАПОСЛОВАЊАПОСЛОВАЊАПОСЛОВАЊА 

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) 2001 12721272 19081908

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) 2002 

ББББ. . . . ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ    ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАКДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАКДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАКДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК 

аааа) ) ) ) Ставке које неће бити рекласификоване у БилансуСтавке које неће бити рекласификоване у БилансуСтавке које неће бити рекласификоване у БилансуСтавке које неће бити рекласификоване у Билансу    
успеха у будућим периодимауспеха у будућим периодимауспеха у будућим периодимауспеха 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 



бббб) ) ) ) СтавкеСтавкеСтавкеСтавке    које накнадно могу бити рекласификоване у које накнадно могу бити рекласификоване у које накнадно могу бити рекласификоване у које накнадно могу бити рекласификоване у 
Билансу успеха у будућимБилансу успеха у будућимБилансу успеха у будућимБилансу успеха у будућим    периодимапериодимапериодимапериодима 

334 

 

1. Добици или губици по основу прерачуна 

финансијских извештаја иностраног пословања 

а) добици 2011 

б) губици 2012 
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08230706082307060823070608230706 Шифра делатности 4399439943994399 ПИБ 100961393100961393100961393100961393 

Назив AD SMB AD SMB AD SMB AD SMB ----    MEHANIZACIJA I TRANSPORT PREDUZEMEHANIZACIJA I TRANSPORT PREDUZEMEHANIZACIJA I TRANSPORT PREDUZEMEHANIZACIJA I TRANSPORT PREDUZEĆĆĆĆE ZA TRANSPORT ODRE ZA TRANSPORT ODRE ZA TRANSPORT ODRE ZA TRANSPORT ODRŽŽŽŽAVANJE I USLUGE UAVANJE I USLUGE UAVANJE I USLUGE UAVANJE I USLUGE U    GRAGRAGRAGRAĐĐĐĐEVINARSTVU SUBOTICAEVINARSTVU SUBOTICAEVINARSTVU SUBOTICAEVINARSTVU SUBOTICA 

Седиште Суботица Суботица Суботица Суботица , , , , Чантавирски Пут Чантавирски Пут Чантавирски Пут Чантавирски Пут 14141414 

ИЗВЕШТАЈ ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01.2014. до 31.12.2014. године 

- у хиљадама динара - 

ПозицијаПозицијаПозицијаПозиција АОПАОПАОПАОП 

ИзносИзносИзносИзнос 

Текућа годинаТекућа годинаТекућа годинаТекућа година Претходна годинаПретходна годинаПретходна годинаПретходна година 

1111 2222 3333 4444 

АААА. . . . ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 

3001 5187851878 4082840828

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

1. Продаја и примљени аванси 3002 5187851878 4082840828

2. Примљене камате из пословних активности 3003 

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 5242052420 4473144731

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 2376223762 1453914539

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 2821128211 2942629426

3. Плаћене камате 3008 223223 479479

4. Порез на добитак 3009 224224 287287

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 

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

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012 542542 39033903

ББББ. . . . ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊАТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊАТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊАТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА 

3013 00 00

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 00 00

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 



ПозицијаПозицијаПозицијаПозиција АОПАОПАОПАОП 

ИзносИзносИзносИзнос 

ТекућаТекућаТекућаТекућа    годинагодинагодинагодина ПретходнаПретходнаПретходнаПретходна    годинагодинагодинагодина 

1111 2222 3333 4444 

ВВВВ. . . . ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊАТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊАТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊАТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА 

3025 00 00

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

1. Увећање основног капитала 3026 

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027 

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 00 00

1. Откуп сопствених акција и удела 3032 

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033 

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034 

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 

ГГГГ. . . . СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕСВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕСВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕСВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040 5187851878 4082840828

ДДДД. . . . СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕСВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕСВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕСВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041 5242052420 4473144731

ЂЂЂЂ. . . . НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕНЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕНЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕНЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) 3042 

ЕЕЕЕ. . . . НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕНЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕНЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕНЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) 3043 542542 39033903

ЖЖЖЖ. . . . ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДАГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДАГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДАГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 20812081 59695969

ЗЗЗЗ. . . . ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНАПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНАПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНАПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА    ГОТОВИНЕГОТОВИНЕГОТОВИНЕГОТОВИНЕ 3045 2525





Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08230706082307060823070608230706 Шифра делатности 4399439943994399 ПИБ 100961393100961393100961393100961393 

Назив AD SMB AD SMB AD SMB AD SMB ----    MEHANIZACIJA I TRANSPORT PREDUZEMEHANIZACIJA I TRANSPORT PREDUZEMEHANIZACIJA I TRANSPORT PREDUZEMEHANIZACIJA I TRANSPORT PREDUZEĆĆĆĆE ZA TRANSPORT ODRE ZA TRANSPORT ODRE ZA TRANSPORT ODRE ZA TRANSPORT ODRŽŽŽŽAVANJE I USLUGE UAVANJE I USLUGE UAVANJE I USLUGE UAVANJE I USLUGE U    GRAGRAGRAGRAĐĐĐĐEVINARSTVU SUBOTICAEVINARSTVU SUBOTICAEVINARSTVU SUBOTICAEVINARSTVU SUBOTICA 

Седиште Суботица Суботица Суботица Суботица , , , , Чантавирски Пут Чантавирски Пут Чантавирски Пут Чантавирски Пут 14141414 

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01.2014. до 31.12.2014. године 

- у хиљадама динара - 

РедниРедниРедниРедни 

бројбројбројброј 
ОПИСОПИСОПИСОПИС 

Компоненте капиталаКомпоненте капиталаКомпоненте капиталаКомпоненте капитала 

АОПАОПАОПАОП 

30303030 

АОПАОПАОПАОП 

31313131 

АОПАОПАОПАОП 

32323232 

Основни капиталОсновни капиталОсновни капиталОсновни капитал Уписани а неуплаћени капиталУписани а неуплаћени капиталУписани а неуплаћени капиталУписани а неуплаћени капитал РезервеРезервеРезервеРезерве 

1111 2222 3333 4444 5555 

1 

Почетно стањеПочетно стањеПочетно стањеПочетно стање    претходне године на дан претходне године на дан претходне године на дан претходне године на дан 01.01.____01.01.____01.01.____01.01.____ 

а) дуговни салдо рачуна 4001 4019 4037 

б) потражни салдо рачуна 4002 3565035650 4020 4038 1058110581

2 

Исправка материјално значајних грешака и променаИсправка материјално значајних грешака и променаИсправка материјално значајних грешака и променаИсправка материјално значајних грешака и промена    
рачуноводствених политикарачуноводствених политикарачуноводствених политикарачуноводствених 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 данКориговано почетно стање претходне године на данКориговано почетно стање претходне године на данКориговано почетно стање претходне године на дан    
01.01. ____01.01. ____01.01. ____01.01. ____ 

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0 4005 4023 4041 

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

0 
4006 3565035650 4024 4042 1058110581

4 

Промене у претходној Промене у претходној Промене у претходној Промене у претходној _____ _____ _____ _____ годинигодинигодинигодини 

а) промет на дуговној страни рачуна 4007 4025 4043 

б) промет на потражној страни рачуна 4008 4026 4044 

5 

Стање на крају претходне године Стање на крају претходне године Стање на крају претходне године Стање на крају претходне године 31.12.____31.12.____31.12.____31.12.____ 

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

4009 4027 4045 

б) потражни салдо рачуна  

(3б - 4а + 4б) ≥ 0 
4010 3565035650 4028 4046 1058110581

6 

Исправка материјално значајних грешака и променаИсправка материјално значајних грешака и променаИсправка материјално значајних грешака и променаИсправка материјално значајних грешака и промена    

рачуноводствених политикарачуноводствених политикарачуноводствених политикарачуноводствених политика 

а) исправке на дуговној страни рачуна 4011 4029 4047 



б) исправке на потражној страни рачуна 4012 4030 4048 

7 

Кориговано почетно стање текуће година на дан Кориговано почетно стање текуће година на дан Кориговано почетно стање текуће година на дан Кориговано почетно стање текуће година на дан 

01.01.01.01.01.01.01.01.    ____________________ 

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0 4013 4031 4049 

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

4014 3565035650 4032 4050 1058110581



РедниРедниРедниРедни 

бројбројбројброј 

ОПИСОПИСОПИСОПИС 

Компоненте капиталаКомпоненте капиталаКомпоненте капиталаКомпоненте капитала 

АОПАОПАОПАОП 

30303030 

АОПАОПАОПАОП 

31313131 

АОПАОПАОПАОП 

32323232 

Основни капиталОсновни капиталОсновни капиталОсновни капитал Уписани а неуплаћени капиталУписани а неуплаћени капиталУписани а неуплаћени капиталУписани а неуплаћени капитал РезервеРезервеРезервеРезерве 

1111 2222 3333 4444 5555 

8 

Промене уПромене уПромене уПромене у    текућој текућој текућој текућој _____ _____ _____ _____ годинигодинигодинигодини 

а) промет на дуговној страни рачуна 4015 4033 4051 

б) промет на потражној страни рачуна 4016 4034 4052 

9 

Стање на крају текуће године Стање на крају текуће године Стање на крају текуће године Стање на крају текуће године     

31.12. _____31.12. _____31.12. _____31.12. _____    

а) дуговни салдо рачуна  

(7а + 8а - 8б) ≥ 0 
4017 4035 4053 

б) потражни салдо рачуна  

(7б - 8а + 8б) ≥ 0 
4018 3565035650 4036 4054 1058110581

 

РедниРедниРедниРедни 

БројБројБројБрој 

ОПИСОПИСОПИСОПИС 

Компоненте капиталаКомпоненте капиталаКомпоненте капиталаКомпоненте капитала 

АОПАОПАОПАОП 

35353535 

АОПАОПАОПАОП 

047 047 047 047 и и и и 237237237237 

АОПАОПАОПАОП 

34343434 

ГубитакГубитакГубитакГубитак Откупљене сопствене акцијеОткупљене сопствене акцијеОткупљене сопствене акцијеОткупљене сопствене акције Нераспоређени добитакНераспоређени добитакНераспоређени добитакНераспоређени добитак 

2222 6666 7777 8888 

1 

Почетно стањеПочетно стањеПочетно стањеПочетно стање    претходне године на дан претходне године на дан претходне године на дан претходне године на дан 01.01.____01.01.____01.01.____01.01.____ 

а) дуговни салдо рачуна 4055 4073 4091 

б) потражни салдо рачуна 4056 4074 4092 2393923939

2 

Исправка материјално значајних грешака и променаИсправка материјално значајних грешака и променаИсправка материјално значајних грешака и променаИсправка материјално значајних грешака и промена    

рачуноводствених политикарачуноводствених политикарачуноводствених политикарачуноводствених 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 данКориговано почетно стање претходне године на данКориговано почетно стање претходне године на данКориговано почетно стање претходне године на дан    

01.01. ____01.01. ____01.01. ____01.01. ____ 

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0 4059 4077 4095 

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

0 
4060 4078 4096 2393923939

4 

Промене у претходној Промене у претходној Промене у претходној Промене у претходној _____ _____ _____ _____ годинигодинигодинигодини 

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 4079 4097 

б) промет на потражној страни рачуна 4062 4080 4098 19081908

5 Стање на крају претходне године Стање на крају претходне године Стање на крају претходне године Стање на крају претходне године 31.12.____31.12.____31.12.____31.12.____ 



а) дуговни салдо рачуна  

(3а + 4а - 4б) ≥ 0 
4063 4081 4099 

б) потражни салдо рачуна  

(3б - 4а + 4б) ≥ 0 
4064 4082 4100 2584725847

6 

Исправка материјално значајних грешака и променаИсправка материјално значајних грешака и променаИсправка материјално значајних грешака и променаИсправка материјално значајних грешака и промена    

рачуноводствених политикарачуноводствених политикарачуноводствених политикарачуноводствених 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 Кориговано почетно стање текуће године на дан Кориговано почетно стање текуће године на дан Кориговано почетно стање текуће године на дан 

01.01.01.01.01.01.01.01.    ____________________ 

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0 4067 4085 4103 

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

0 
4068 4086 4104 2584725847

8 

Промене у текућој Промене у текућој Промене у текућој Промене у текућој _____ _____ _____ _____ годинигодинигодинигодини 

а) промет на дуговној страни рачуна 4069 4087 4105 

б) промет на потражној страни рачуна 4070 4088 4106 12721272

9 

Стање на крају текуће године Стање на крају текуће године Стање на крају текуће године Стање на крају текуће године     

31.12. _____31.12. _____31.12. _____31.12. _____    

а) дуговни салдо рачуна  

(7а + 8а - 8б) ≥ 0 
4071 4089 4107 

б) потражни салдо рачуна  

(7б - 8а + 8б) ≥ 0 
4072 4090 4108 2711927119

 

РедниРедниРедниРедни 

бројбројбројброј 

ОПИСОПИСОПИСОПИС 

Компоненте осталог резултатаКомпоненте осталог резултатаКомпоненте осталог резултатаКомпоненте осталог резултата 

АОПАОПАОПАОП 

330330330330 

АОПАОПАОПАОП 

331331331331 

АОПАОПАОПАОП 

332332332332 

Ревалоризационе резервеРевалоризационе резервеРевалоризационе резервеРевалоризационе резерве Актуарски добици или губициАктуарски добици или губициАктуарски добици или губициАктуарски добици или губици 
Добици или губици по основуДобици или губици по основуДобици или губици по основуДобици или губици по основу    улагања у улагања у улагања у улагања у 

власничке инструменте капиталавласничке инструменте капиталавласничке инструменте капиталавласничке инструменте капитала 

1111 2222 9999 10101010 11111111 

1 

Почетно стањеПочетно стањеПочетно стањеПочетно стање    претходне године на дан претходне године на дан претходне године на дан претходне године на дан 

01.01.____01.01.____01.01.____01.01.____ 

а) дуговни салдо рачуна 4109 4127 4145 

б) потражни салдо рачуна 4110 4128 4146 

2 

Исправка материјално значајних грешака и Исправка материјално значајних грешака и Исправка материјално значајних грешака и Исправка материјално значајних грешака и 

променапроменапроменапромена    рачуноводствених политикарачуноводствених политикарачуноводствених политикарачуноводствених 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 Кориговано почетно стање претходне године на Кориговано почетно стање претходне године на Кориговано почетно стање претходне године на 

дандандандан    01.01. ____01.01. ____01.01. ____01.01. ____ 



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 Промене у претходној Промене у претходној Промене у претходној _____ _____ _____ _____ годинигодинигодинигодини 

а) промет на дуговној страни рачуна 4115 4133 4151 

б) промет на потражној страни рачуна 4116 4134 4152 

5 

Стање на крају претходне године Стање на крају претходне године Стање на крају претходне године Стање на крају претходне године 31.12.____31.12.____31.12.____31.12.____ 

а) дуговни салдо рачуна  

(3а + 4а - 4б) ≥ 0 
4117 4135 4153 

б) потражни салдо рачуна  

(3б - 4а + 4б) ≥ 0 
4118 4136 4154 

6 

Исправка материјално значајних грешака и Исправка материјално значајних грешака и Исправка материјално значајних грешака и Исправка материјално значајних грешака и 

променапроменапроменапромена    рачуноводствених политикарачуноводствених политикарачуноводствених политикарачуноводствених 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 Кориговано почетно стање текуће године на дан Кориговано почетно стање текуће године на дан Кориговано почетно стање текуће године на дан 

01.01.01.01.01.01.01.01.    ____________________ 

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 

6б) ≥ 0 
4121 4139 4157 

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

6б) ≥ 0 
4122 4140 4158 

8 

Промене у текућој Промене у текућој Промене у текућој Промене у текућој _____ _____ _____ _____ годинигодинигодинигодини 

а) промет на дуговној страни рачуна 4123 4141 4159 

б) промет на потражној страни рачуна 4124 4142 4160 

9 

Стање на крају текуће године Стање на крају текуће године Стање на крају текуће године Стање на крају текуће године     

31.12. _____31.12. _____31.12. _____31.12. _____    

а) дуговни салдо рачуна  

(7а + 8а - 8б) ≥ 0 
4125 4143 4161 

б) потражни салдо рачуна  

(7б - 8а + 8б) ≥ 0 
4126 4144 4162 

 

РедниРедниРедниРедни 

бројбројбројброј 

ОПИСОПИСОПИСОПИС 

Компоненте осталог резултатаКомпоненте осталог резултатаКомпоненте осталог резултатаКомпоненте осталог резултата 

АОПАОПАОПАОП 

333333333333 

АОПАОПАОПАОП 

334 334 334 334 и и и и 335335335335 

АОПАОПАОПАОП 

336336336336 

Добици или губици по основу удела у Добици или губици по основу удела у Добици или губици по основу удела у Добици или губици по основу удела у 

осталом добиткуосталом добиткуосталом добиткуосталом добитку    или губитку или губитку или губитку или губитку 

придружених друштавапридружених друштавапридружених друштавапридружених друштава 

Добици или губици по основу Добици или губици по основу Добици или губици по основу Добици или губици по основу 

иностраног пословања ииностраног пословања ииностраног пословања ииностраног пословања и    прерачуна прерачуна прерачуна прерачуна 

финансијских извештајафинансијских извештајафинансијских извештајафинансијских извештаја 

Добици или губици по основу хеџинга Добици или губици по основу хеџинга Добици или губици по основу хеџинга Добици или губици по основу хеџинга 

новчаногновчаногновчаногновчаног    токатокатокатока 

1111 2222 12121212 13131313 14141414 

1 
Почетно стањеПочетно стањеПочетно стањеПочетно стање    претходне године на дан претходне године на дан претходне године на дан претходне године на дан 

01.01.____01.01.____01.01.____01.01.____ 



а) дуговни салдо рачуна 4163 4181 4199 

б) потражни салдо рачуна 4164 4182 4200 

2 

Исправка материјално значајних грешака Исправка материјално значајних грешака Исправка материјално значајних грешака Исправка материјално значајних грешака 

и променаи променаи променаи промена    рачуноводствених политикарачуноводствених политикарачуноводствених политикарачуноводствених политика 

а) исправке на дуговној страни рачуна 4165 4183 4201 

б) исправке на потражној страни рачуна 4166 4184 4202 

3 

Кориговано почетно стање претходне Кориговано почетно стање претходне Кориговано почетно стање претходне Кориговано почетно стање претходне 

године на дангодине на дангодине на дангодине на дан    01.01. ____01.01. ____01.01. ____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 Промене у претходној Промене у претходној Промене у претходној _____ _____ _____ _____ годинигодинигодинигодини 

а) промет на дуговној страни рачуна 4169 4187 4205 

б) промет на потражној страни рачуна 4170 4188 4206 

5 

Стање на крају претходне године Стање на крају претходне године Стање на крају претходне године Стање на крају претходне године 

31.12.____31.12.____31.12.____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 Исправка материјално значајних грешака Исправка материјално значајних грешака Исправка материјално значајних грешака 

и променаи променаи променаи промена    рачуноводствених политикарачуноводствених политикарачуноводствених политикарачуноводствених 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 Кориговано почетно стање текуће године Кориговано почетно стање текуће године Кориговано почетно стање текуће године 

на дан на дан на дан на дан 01.01.01.01.01.01.01.01.    ____________________ 

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 Промене у текућој Промене у текућој Промене у текућој _____ _____ _____ _____ годинигодинигодинигодини 

а) промет на дуговној страни рачуна 4177 4195 4213 

б) промет на потражној страни рачуна 4178 4196 4214 



РедниРедниРедниРедни 

бројбројбројброј 

ОПИСОПИСОПИСОПИС 

Компоненте осталог резултатаКомпоненте осталог резултатаКомпоненте осталог резултатаКомпоненте осталог резултата 

АОПАОПАОПАОП 

333333333333 

АОПАОПАОПАОП 

334 334 334 334 и и и и 335335335335 

АОПАОПАОПАОП 

336336336336 

Добици или губици по основу удела уДобици или губици по основу удела уДобици или губици по основу удела уДобици или губици по основу удела у    

осталом добитку или губитку осталом добитку или губитку осталом добитку или губитку осталом добитку или губитку 

придружених друштавапридружених друштавапридружених друштавапридружених друштава 

Добици или губици по основу Добици или губици по основу Добици или губици по основу Добици или губици по основу 

иностраногиностраногиностраногиностраног    пословања и прерачуна пословања и прерачуна пословања и прерачуна пословања и прерачуна 

финансијских извештајафинансијских извештајафинансијских извештајафинансијских извештаја 

Добици или губици по основу хеџингаДобици или губици по основу хеџингаДобици или губици по основу хеџингаДобици или губици по основу хеџинга    

новчаног токановчаног токановчаног токановчаног тока 

1111 2222 12121212 13131313 14141414 

9 

Стање наСтање наСтање наСтање на    крају текуће године крају текуће године крају текуће године крају текуће године     

31.12. _____ 31.12. _____ 31.12. _____ 31.12. _____ 

а) дуговни салдо рачуна  

(7а + 8а - 8б) ≥ 0 
4179 4197 4215 

б) потражни салдо рачуна  

(7б - 8а + 8б) ≥ 0 
4180 4198 4216 

 

РеРеРеРе 

днидниднидни 

бројбројбројброј 

ОПИСОПИСОПИСОПИС 

Компоненте осталог резултатаКомпоненте осталог резултатаКомпоненте осталог резултатаКомпоненте осталог резултата 

АОПАОПАОПАОП 
Укупан капитал Укупан капитал Укупан капитал Укупан капитал [[[[∑(∑(∑(∑(ред ред ред ред 1111б кол б кол б кол б кол 3 3 3 3 до кол до кол до кол до кол 

15) 15) 15) 15) ----    ∑(∑(∑(∑(ред ред ред ред 1111аааа    кол кол кол кол 3 3 3 3 до кол до кол до кол до кол 15)] ≥ 015)] ≥ 015)] ≥ 015)] ≥ 0 
АОПАОПАОПАОП 

Губитак изнад капитала Губитак изнад капитала Губитак изнад капитала Губитак изнад капитала [[[[∑(∑(∑(∑(ред ред ред ред 1111а кол а кол а кол а кол 3 3 3 3 

до кол до кол до кол до кол 15) 15) 15) 15) ----    ∑(∑(∑(∑(ред ред ред ред 1111б кол б кол б кол б кол 3 3 3 3 до кол до кол до кол до кол 15)] ≥ 15)] ≥ 15)] ≥ 15)] ≥ 

0000 АОПАОПАОПАОП 

337337337337 

Добици или губици по основу ХОВ Добици или губици по основу ХОВ Добици или губици по основу ХОВ Добици или губици по основу ХОВ 

расположивих зарасположивих зарасположивих зарасположивих за    продајупродајупродајупродају 

1111 2222 15151515 16161616 17171717 

1 

Почетно стањеПочетно стањеПочетно стањеПочетно стање    претходне године на дан претходне године на дан претходне године на дан претходне године на дан 

01.01.____01.01.____01.01.____01.01.____ 

а) дуговни салдо рачуна 4217 

4235 7017070170 4244 

б) потражни салдо рачуна 4218 

2 

Исправка материјално значајних грешака Исправка материјално значајних грешака Исправка материјално значајних грешака Исправка материјално значајних грешака 

и променаи променаи променаи промена    рачуноводствених политикарачуноводствених политикарачуноводствених политикарачуноводствених политика 

а) исправке на дуговној страни рачуна 4219 

4236 4245 

б) исправке на потражној страни рачуна 4220 

3 

Кориговано почетно стање претходне Кориговано почетно стање претходне Кориговано почетно стање претходне Кориговано почетно стање претходне 

године на дангодине на дангодине на дангодине на дан    01.01. ____01.01. ____01.01. ____01.01. ____ 

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а 

+ 2а - 2б) ≥ 0 
4221 

4237 7017070170 4246 

б) кориговани потражни салдо рачуна 

(1б - 2а + 2б) ≥ 0 
4222 

4 

Промене у претходној Промене у претходној Промене у претходној Промене у претходној _____ _____ _____ _____ годинигодинигодинигодини 

а) промет на дуговној страни рачуна 4223 4238 

4247 

б) промет на потражној страни рачуна 4224 

5 

Стање на крају претходне године Стање на крају претходне године Стање на крају претходне године Стање на крају претходне године 

31.12.____31.12.____31.12.____31.12.____ 

а) дуговни салдо рачуна  

(3а + 4а - 4б) ≥ 0 
4225 

4239 7207872078 4248 

б) потражни салдо рачуна  

(3б - 4а + 4б) ≥ 0 
4226 



6 

Исправка материјално значајних грешака Исправка материјално значајних грешака Исправка материјално значајних грешака Исправка материјално значајних грешака 

и променаи променаи променаи промена    рачуноводствених политикарачуноводствених политикарачуноводствених политикарачуноводствених политика 

а) исправке на дуговној страни рачуна 4227 

4240 4249 

б) исправке на потражној страни рачуна 4228 

7 

Кориговано почетно стање текуће године Кориговано почетно стање текуће године Кориговано почетно стање текуће године Кориговано почетно стање текуће године 

на дан на дан на дан на дан 01.01.01.01.01.01.01.01.    ____________________ 

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а 

+ 6а - 6б) ≥ 0 
4229 

4241 7207872078 4250 

б) кориговани потражни салдо рачуна 

(5б - 6а + 6б) ≥ 0 
4230 
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AD SMB-MEHANIZACIJA I TRANSPORT
PREDUZEĆE ZA TRANSPORT ODRŽAVANJE I USLUGE U GRAĐEVINARSTVU
SUBOTICA 
ČANTAVIRSKI PUT 14
MBR: 08230706
PIB: 100961393

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2014. GODINU

1. Osnovne ra čunovodstvene politike Preduze ća

Primena  Međunarodnih  računovodstvenih  standarda  podrazumeva  i  primenu
računovodstvenih  politika  propisanih  tim  standardima,  koje  se  odnose  na  imovinu
obaveze i utvrđivanje prihoda, rashoda i rezultata poslovanja preduzeća.

Računovodstvene politike su specifični principi, osnove i pravila u vezi sa primenom i
prezentacijom finansijskih izveštaja.

Početno stanje imovine, kapitala i obaveza na dan 01.01.2004 godine utvrdiće se i
iskazati  u  poslovnim  knjigama  u  skladu  sa  MSF-1-prva  primena  Međunarodnih
standarda  finansijskog izveštaja,  Pravilnikom o kontnom okviru  i  sadržini  računa u
kontnom  okviru  za  preduzeća  i  zadruge,  kao  i  sa  prihvaćenim  računovodstvenim
politikama po ovom Pravilniku.

Organ upravljanja donosi odluku o datumu obelodanjivanja finansijskih izveštaja.

Stručno  lice  ima  pravo  na  izmene i  dopune finansijskog  izveštaja  nakon  njihovog
obelodanjivanja, ako nastanu fundamentalne greške. Ispravku vrši po odluci organa
upravljanja (Direktora).

1.1. Nematerijalna ulaganja

Nematerijalna  ulaganja  sadržana  su  u  nenovčanom  obliku  (koja  ne  predstavljaju
sredstva), kao što su:

goodwill, patenti, licence, koncesije, zaštitni znakovi, žigovi, računovodstveni softveri,
franšize, ulaganja u razvoj proizvodnje novih proizvoda, procesa i uređaja, autorska
prava, ulaganja na tuđim nekretninama, opremi, postrojenjima i sl.

Nematerijalna ulaganja predstavljaju resurs preduzeća pod uslovom da ga preduzeće
može kontrolisati i da preduzeće od tog nematerijalnog ulaganja ostvaruje ekonomske
koristi.

Nematerijalna ulaganja imaju korisni vek duži od 1 godine i vrednost veću od prosečne
bruto zarade po zaposlenom u Republici.

Nematerijalna  ulaganja  početno  se  vrednuju  na  osnovu  nabavne  cene  ili  cene
koštanja. Nematerijalno ulaganje nakon početnog priznavanja iskazuje se po nabavnoj
vrednosti ili ceni koštanja umanjenoj za ispravku vrednosti i akumulirane gubitke zbog
umanjenja vrednosti.
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Nematerijalna ulaganja podležu obračunu amortizacije, a amortizacija počinje da se
obračunava  kada  je  ulaganje  raspoloživo  za  upotrebu.  Osnovicu  za  amortizaciju
nematerijalnih  ulaganja  čini  nabavna vrednost  ili  cena koštanja  po  odbitku  njihove
preostale vrednosti. Nematerijalna  ulaganja otpisuju se putem proporcionalne stope
amortizacije u roku od pet godina, osim ulaganja čije je vreme korišćenja utvrđeno
ugovorom, kada se otpisivanje vrši u rokovima predviđenim ugovorom, i goodwilla koji
se otpisuje u roku od 10 godina.  Nematerijalna ulaganja kada nastaju spajanjem i
pripajanjem se pruzimaju iz bilansa  stanja.

Nematerijalna ulaganja imaju preostalu vrednost:
� kad postoji ugovorena obaveza trećeg lica da otkupi nematerijalna ulaganja na

kraju veka njegovog trajanja i 
� kad postoji aktivno tržište za takvo nematerijalno ulaganje.

1.2. Nekretnine, postrojenja i oprema.

Nekretnine, postrojenja i  oprema priznaju se kao sredstva kada je verovatno da će
preduzeće  ostvariti  buduće  ekonomske  koristi  u  vezi  sa  tim  sredstvima,  kada  se
troškovi tog sredstva za preduzeće mogu pouzdano utvrditi i za koje se očekuje da će
se koristiti duže od jedne godine.

Početno  vrednovanje  stavke  nekretnina,  postrojenja  i  opreme vrši  se  po nabavnoj
vrednosti, pod uslovom da se može pouzdano utvrditi. Nabavna vrednost sastoji se od
nabavne cene uvećane za zavisne troškove nabavke.  Sredstva koja se izrađuju  u
sopstvenoj  režiji  vrednuju  se po ceni  koštanja,  pod uslovom da nije veća od neto
prodajne cene.

Vrednovanje naknadnih izdataka u nekretnine, postrojenja i opremu vrši se kada se
radi  o  ulaganjima  koja  produžavaju  korisni  vek  upotrebe  sredstava,  povećavaju
kapacitet,  unapređuju  sredstvo,  čime  se  poboljšava  kvalitet  proizvoda  bitno  se
smanjuju  troškovi  proizvodnje  u  odnosu  na  troškove  pre  ulaganja.  Dodatnim
ulaganjem kada se produži vek trajanja, menja se preostali  vek trajanja, a sa tim i
stope za amortizaciju.

Nakon početnog priznavanja, stavke nekretnina, postrojenja i opreme obuhvataju se
po  nabavnoj  vrednosti,  umanjenoj  za  amortizaciju  i  eventualne  gubitke  zbog
umanjenja vrednosti.

Iznos obezvređivanja sredstava ne utiče na obračunatu amortizaciju za tekuću godinu,
jer se iznos  obezvređivanja utvrđuje posle obračunate amortizacije.
Na teret rashoda u poreskom bilansu priznaju se obezvređivanja sredstava nastala
usled »više sile«.

Nekretnine,  postrojenja  i  oprema  amortizuju  se  tokom  korisnog  veka  upotrebe
sredstava. Amortizacija se obračunava proporcionalnom metodom tokom procenjenog
korisnog  veka  upotrebe  sredstava.  Procenjeni  korisni  vek  upotrebe  sredstava  po
potrebi se preispituje, a ako su očekivanja značajno različita od prethodnih procena,
stope amortizacije se prilgođavaju za tekuće i buduće periode.

Obračun amortizacije počinje od narednog meseca u odnosu na mesec u kojem je
osnovno sredstvo stavljeno u upotrebu.
2



Preduzeće može kod sredstava koja su 100% otpisana, da proceni njihovu vrednost u
zavisnosti od perioda korišćenja. Za merenje nakon početnog priznavanja primenjuje
se osnovni postupak.

Za nekretnine,  postrojenja i  opremu utvrđuje se budući  korisni  vek trajanja i  stope
amortizacije.

Direktor obrazuje komisiju koja donosi odluku i daje nalog knjigovodstvu da primeni
odgovarajuće stope za konkretnu godinu.
Za  sredstva,  otuđena  ili  rashodovana  tokom  godine,  vrši  se  konačan  obračun
amortizacije  zaklučno  sa  mesecom  u  kojem  je  sredstvo  otuđeno  odnosno
rashodovano.

Investicione nekretnine, koje su u posedu sa ciljem ostvarivanja zarade izdavanjem u
zakup ili radi uvećanja kapitala, pri početnom priznavanju se i odmeravaju po nabavnoj
vrednosti.

Nakon  početnog  priznavanja,  investicione  nekretnine  se  odmeravaju  po  poštenoj
vrednosti, koja odražava stanje na tržištu, ili po nabavnoj vrednosti, tj. ceni koštanja, o
čemu se donosi odluka.

Obezvređivanje imovine vrši se 31.12. tekuće godine i na obračun amortizacije utiče
tek na buduće periode. Gubitak zbog obezvređivanja po nabavnoj vrednosti (osnovnog
postupka) priznaje se kao rashod u Bilansu uspeha.

Osnovicu  za  obračun  amortizacije  čini  nabavna  vrednost  umanjena  za  preostalu
vrednost, gde, ako je ista beznačajna, osnovicu za obračun čini nabavna vrednost.

1.3. Dugoro čni finansijski plasmani

U okviru  dugoročnih  finansijskih  plasmana  iskazuju  se  učešća u  kapitalu  zavisnih
pravnih lica, učešća u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica i učešća u kapitalu drugih
pravnih lica, dugoročne hartije od vrednosti raspoložive za prodaju, zatim dugoročni
krediti,  zavisnim,  povezanim  i  drugim  pravnim  licima,  dugoročni  krediti  u  zemlji  i
inostranstvu, hartije od vrednosti koje se drže do dospeća i ostali dugoročni plasmani.

Dugoročni  plasmani  predstavljaju  finansijska  sredstva  koja  se  prilikom  početnog
priznavanja mere po njihovoj nabavnoj vrednosti.

Posle  početnog  priznavanja  preduzeće  meri  dugoročne  finansijske  plasmane,  po
njihovim  poštenim  vrednostima,  ili  metodom  učešća,  o  čemu  odlučuje  direktor
preduzeća.

1.4. Zalihe materijala,rezervnih delova i  robe

Zalihe materijala i rez.delova koje se nabavljaju od dobavljača mere se po nabavnoj
vrednosti, dok se zalihe materijala i rez.delova koji je proizveden kao sopstveni učinak
preduzeća, meri po ceni koštanja, odnosno neto prodajnoj  vrednosti, ako je niža. 
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Zalihe materijala,rez.delova i robe se vrednuju prema troškovima kupovine, odnosno
nabavke. Troškovi nabavke obuhvataju fakturnu vrednost i direktne zavisne troškove
nabavke, a trgovački popusti i rabati umanjuju fakturnu cenu.

Direktnim zavisnim troškovima nabavke smatraju se:

� carine i druge uvozne dažbine,
� troškovi  prevoza  do  sopstvenog  skladišta,  uključujući  i  prevoz  sopstvenim

sredstvima po ceni koštanja prevoza koja ne može biti veća od tržišne vrednost,
� špediterske  i  posredničke  usluge  i  drugi  troškovi  koji  nastaju  da  bi  se  zalihe

smestile u određeno skladište.
Obračun izlaza,  odnosno  prodaje  zaliha  i  rez.delova,  vrši  se  po  metodi  prosečne
ponderisane cene. Prema metodi ponderisanog proseka, nabavna cena svake stavke
određuje se na osnovu stavki na početku perioda i nabavne cene istih stavki, ako su
nabavljene tokom tog perioda. Prosek se izračunava prilikom prijema svake naredne
nabavke.

Smanjenje vrednosti zaliha materijala i rezervnih delova vrši se kada se utvrdi da je
došlo do gubljenja kvaliteta, odnosno kada je neto prodajna cena niža od nabavne
vrednosti ili cene koštanja.

Alat  i  sitan inventar  obuhvata vrednost  alata  i  inventara koji  se  u celini  otpisuje  u
momentu davanja na korišćenje. Alat i sitan inventar iskazuju se u poslovnim knjigama
i posle otpisa u celini, sve dok se ne otuđe.

1.5. Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvo da

Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda nastaju kao rezultat proizvodnog
procesa preduzeća, pa se shodno tome i vrednuju po ceni koštanja, odnosno po neto
prodajnoj vrednosti, ako je niža. Troškovi sadržani u zalihama nedovršene proizvodnje
i gotovim proizvodima, obuhvataju troškove koji  su direktno povezani sa jedinicama
proizvoda,  kao  i  fiksne  i  promenljive  režijske  troškove  proizvodnje.  Fiksni  režijski
troškovi su oni indirektni troškovi proizvodnje koji su relativno konstantni, bez obzira na
obim  proizvodnje,  za  razliku  od  promenljivih  režijskih  troškova  koji  se  menjaju
srazmerno promeni obima proizvodnje.

Pošto trošak proizvodnje svakog proizvoda ne može posebno da se odredi dodeljuje
se proizvodima na racionalnoj osnovi.

Pripadajući  deo indirektnih troškova koji  se uključuje u cenu koštanja na računima
grupa  51  do  55  kao  i  troškovi  finansiranja  koji  se  uključuju  u  cenu  koštanja,  u
knjigovodstvu troškova i učinaka iskazuju se na  teret računa grupe 95 i računa 982.

Cena koštanja nedovršene proizvodnje i  gotovih proizvoda koristi  se za manjkove i
viškove koji nastaju na određenim nedovršenim i gotovim proizvodima.

Obračun troškova i učinaka vrši se pri sastavljanju obaveznih finansijskih izveštaja na
kraju poslovne godine.

1.6. Kratkoro čna potraživanja i plasmani
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Kratkoročna  potraživanja  čine  potraživanja  od  kupaca  u  zemlji  i  inostranstvu  po
osnovu prodaje proizvoda, robe i usluga. Pri  početnom priznavanju potraživanja se
vrednuju u iznosu prodajne vrednosti proizvoda, umanjena za ugovoreni iznos popusta
i rabata, a uvećana za obračun poreza. Kratkoročna potraživanja od kupaca mere se
po vrednosti iz originalne fakture.

Ako se vrednost u fakturi iskazuje u stranoj valuti, vrši se preračun u izveštajnu valutu
po kursu važećem na dan transakcije

Potraživanja  iskazana  u  stranoj  valuti  na  dan  Bilansa  preračunavaju  se  prema
važećem kursu, a kursne razlike se priznaju kao prihod ili rashod perioda.

Potraživanja  za  koja  se  naknadnom  procenom  utvrdi  da  postoji  rizik  naplate
(neizvesna  naplata)  otpisuju  se  direktno  na  teret  rashoda.  Direktan  otpis  na  teret
rashoda vrši se u slučaju kada postoje uverljivi dokazi da se potraživanje ne može
naplatiti (sudska odluka, stečaj, likvidacija poverioca i drugih osnova).

Kratkoročne plasmane čine krediti, hartije od vrednosti i ostali kratkoročni plasmani sa
rokom dospeća do godinu dana, a mere se po amortizovanoj vrednosti.

Ako postoji  verovatnoća da se dati  krediti  ili  hartije  od vrednosti  ne mogu naplatiti
prema  ugovorenim  uslovima,  nastaje  gubitak  zbog  umanjenja  vrednosti
(obezvređivanje).

Odluku o otpisu potraživanja, odnosno o umanjenju vrednosti kratkoročnih plasmana
donosi Upravni odbor preduzeća.

1.7. Troškovi pozajmljivanja i finansijske obaveze

Troškove  pozajmljivanja predstavljaju kamate i drugi troškovi koji nastaju u preduzeću
u vezi sa pozajmljenim finansijskim sredstvima.  Troškovi pozajmljivanja priznaju se
kao  rashodi  u  periodu  u  kojem su  nastali,  bez obzira  na  to  kako  se  pozajmljena
sredstva koriste.

Troškovi pozajmljivanja (kamate) koji se mogu neposredno pripisati nabavnoj vrednosti
ili  ceni koštanja sredstava koje se gradi, odnosno izgrađuje, ne predstavljaju tekući
rashod.

Finansijske obaveze su obaveze prema zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima,
dugoročni  krediti,  obaveze  po  dugoročnim  hartijama  od  vrednosti,  obaveze  po
kratkoročnim kreditima, obaveze prema dobavljačima i druge obaveze.

Početno  vrednovanje  finansijskih  obaveza  priznaje  se  po  nabavnoj  vrednosti  koja
predstavlja poštenu vrednost nadoknade koja je primljena za nju.

Smanjenje obaveza u slučajevima propisanim Zakonom vrši se direktnim otpisivanjem.

Posle  početnog  priznavanja,  obaveze  se  mere  po  amortizovanoj  vrednosti,  osim
obaveza nastalih po osnovu trgovanja i derivata po osnovu kojih su nastale obaveze
koje se mere po poštenoj vrednosti.
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Kursne razlike koje nastaju prilikom izmirenja obaveza ili potraživanja po kursu koji se
razlikuje od onih po kojima su bile iskazane, priznaju se kao prihod ili rashod u periodu
u kome su nastale.

1.8. Dugoro čna rezervisanje

Dugoročno  rezervisanje  nastaje  kada  je  obaveza  nastala  kao  rezultat  prošlog
događaja, kada je verovatno da će odliv resursa biti potreban za izmirenje obaveza i
kada iznos obaveza može pouzdano da se proceni.

Dugoročna  rezervisanja  obuhvataju  rezervisanja  za  troškove  u  garantnom  roku,
troškove restrukturiranja preduzeća, i druga rezervisanja, za koje je verovatno da će
izazvati odliv resursa.

Merenje  rezervisanja  vrši  se  u  iznosu  potrebnih  izdataka  za  izmirenje  obaveza.
Rezervisanja se koriguju tako da održavaju najbolju sadašnju procenu, na dan svakog
bilansa stanja.

Kada nastane rashod po osnovu obaveza za koju je rezervisanje izvršeno, stvarni
izdaci  predstavljaju  rashod,  a  prethodno  izvršeno  rezervisanje  se  ukida  u  korist
prihoda.

Odluku o pojedinačnom rezervisanju donosi direktor preduzeća.

1.9. Prihodi i rashodi

Prihodi obuhvataju prihode od redovnih aktivnosti preduzeća i dobitke. Prihode čine
prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga, prihodi od aktiviranja učinaka, prihodi od
subvencija,  dotacija  regresa,  kompenzacija  i  povraćaj  dažbina  po  osnovu  prodaje
robe, proizvoda i usluga, prihodi doprinosa i drugi prihodi.

Dobici predstavljaju ekonomske koristi i prikazuju se na neto osnov nakon umanjenja
za odgovarajuće rashode.

Rashodi obuhvataju troškove koji proističu iz redovnih aktivnosti preduzeća i gubitke.
U rashode spadaju: troškovi  direktnog materijala i  robe, troškovi ostalog materijala,
proizvodne usluge, rezervisanja, amortizacija, nematerijalni troškovi, porezi i doprinosi,
zarade  i  ostali  lični  rashodi.  Gubici  predstavljaju  smanjenja  ekonomskih  koristi   i
prikazuju se na neto osnovu, nakon umanjenja za odgovarajuće prihode.

Rashodi se priznaju u periodu u kome su nastali i direktno se povezuju sa nastalim
prihodima.

Zaposleni  su  odgovorni  pojedinačno  u  okviru  svojih  poslova  i  radnih  zadataka  za
učinjene  propuste  u  radu  u  pogledu  nepravilnih  i  neblagovremenih  obračuna  i
korišćenja sredstava, odnosno za neprimenjivanje pozitivnih Zakonskih propisa i akata
preduzeća.

Direktor preduzeća je,  u skladu sa pozitivnim Zakonskim propisima,  odgovoran za
poštovanje zakonitosti u radu celog preduzeća.
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Bilans stanja na dan 31 decembra 2003 godine predstavlja početni bilans stanja u
skladu sa MSFI, a datum prelaska na primenu MSFI  je 01. Januar 2004 godine.

1.10. Devizni kursevi

Zvanični  kursevi  za  valute  na  dan  31.12.2014.  godine  koje  su  od  značaja  za
poslovanje Preduzeća i koje su korišćene za preračun deviznih pozicija bilansa stanja
u dinare, bili su sledeći:

31.12.2014 31.12.2013
EUR 120,9583 114,6421
USD 99,4641 83,1282
GBP 154,8365 136,9679
CHF 100,5472 95,5472

2. NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

BILANS STANJA

2.1. Neupla ćeni upisani kapital

Opis 2014 2013
Neuplaćene upisane akcije - -
Neuplaćeni upisani udeli - -
UKUPNO - -

2.2. Osnovna sredstva i nematerijalna ulaganja 

Vrednost nematerijalnih ulaganja odnose se na:
                              u RSD hiljada
OPIS Nabavna vrednost Ispravka vrednosti Sadašnja vrednost
Ulaganja u razvoj - - -
Konc.paten.licence - - -
Ostala nemat.ulag. - - -
Nemat.ulag.u pripr. - - -
Avansi za nem.ulag - - -
Ukupno - - -

DINAMIKA PROMENA NA NEMATERIJALNIM ULAGANJIMA   
u CSD hiljada 

Red.
broj

Opis dinamike
promena

Ulaganje u
razvoj

Konc.paten.
licence

Ostala
nemat.ulag.

Nem.ulag. u
pripremi

Avansi za
nem.ulag

UKUPNO
GOODWILL

I.
NABAVNA 
VREDNOST

1.
STANJE 
1.01.2014

2. Ispravka greške i 
7



promena 
računovodst.polit

3. Nove ulaganja 
4. Otuđenja i rashod.
5. Revalorizacija
6. Ostalo

7. STANJE 
31.12.2014.

II
ISPRAVKA 
VREDNOSTI

1.
STANJE 
1.01.2014  

2.
Ispravka greške i 
prom.rač.pol.

3. Amortizacija
4. Gubici zbog obez.
5. Otuč.i rashodov.
6. Revalorizacija
7.. Ostalo

8.
STANJE 
31.12.2014

III

SADAŠNJA          
VREDN.
OSNOVNIH 
SREDST.

Vrednost nekretnine, postrojenja i opreme  odnosi se na:
u CSD hiljada 

Opis Nabavna
vrednost

Ispravka
vrednosti

Sadašnja
vrednost

Zemljište 7.316 - 7.316
Građevinski objekti 34.392 13.614 20.778
Postrojenja I oprema 98.851 80.184 18.667
Alat i sitan inventar 1.689 1.689 -
Avansi i osnovna sredstva u  pripremi - - -
Osnovno stado - - -
Ukupno: 142.248 95.487 46.761

STRUKTURA SADAŠNJE VREDNOSTI OSNOVNIH SREDSTAVA

u CSD hiljada 
Opis Iznos Struktura (%)
Zemljište 7.316 15.65
Građevinski objekti 20.778 44.43
Oprema 18.667 39.92
Alat i inventar - -
Avansi i osnovna sredstva u  pripremi - -
Ukupno: 46.761 100,00
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U cilju potpunijeg informisanje korisnika izveštaja o reviziji, dajemo analitičke podatke
o nastalim promenama u izveštajnom periodu.

DINAMIKA PROMENA NA OSNOVNIM SREDSTVA   
u RSD hiljada 

Red.
broj

Opis dinamike
promena

Zemljište Građ.
Objekti

Oprema Ostale
nek,post.iop

r.

Invest u tok
i sit.alat

Avansi za
nek.post.

UKUPNO

I.
NABAVNA 
VREDNOST

1.
STANJE 
1.01.2014

7.316 31.589
98.851

1.689 139.445

2.
Ispravka greške i 
promena 
računovodst.polit

3. Nove ulaganja 2.803 2.803
4. Otuđenja i rashod.

5.
Prenos na 
sredstva 
nam.prod

6. Revalorizacija
7. Ostalo

8. STANJE 
31.12.14

7.316 34.392 98.851 1.689 142.248

II
ISPRAVKA 
VREDNOSTI

1.
STANJE 
1.01.2014  

11.954
74.425

1.689 88.068

2.
Ispravka greške i 
prom.rač.pol.

3. Amortizacija 1.760 5.659 7.419
4. Gubici zbog obez.
5. Otuč.i rashodov.

6.
Prenos na 
sred.nam.prod.

7. Revalorizacija
8. Ostalo

9.
STANJE 
31.12.2014

13.714
80.084

1.689 95.487

III

SADAŠNJA          
VREDN.
OSNOVNIH 
SREDST.

7.316 20.678

18.767

0 46.761

2.3. Investicione nekretnine
Ako se koristi troškovni model

u RSD hiljada
NABAVNA VREDNOST -
Početno stanje 2014 -
Ispravka greške i promena računovodstvene politike -
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Povećanja kao rezultat sticanja -
Povećanja kao rezultat naknadnih izdataka -
Otućenja -
Prenos sa ili na zalihe nekretnine koju koristi vlasnik -
Ostalo -
Stanje 31.decembar 2014 -
ISPRAVKA VREDNOSTI -
Početno stanje 2014.godine -
Ispravka greške i promena rač.politike -
Amortizacija -
Gubici zbig obezvređenja -
Otuđenja -
Prenos saili na zalihe nekretnine koju vodi vlasnik -
Ostalo -
Stanje 31.decembar -
NEOTPISANA VREDNOST -

Ako se za procenjivanje koristi model poštene vredn osti

Početno stanje 2014 -
Ispravka greške i promena račun.pol. -
Poveć.koja su rezultat sticanja -
Poveć.koja su rezul.nakn.izdataka -
Promena poštene vrednosti-revalorizacija -
Otuđenja i rashodovanja -
Prenos sa ili na zalihe  i nekretnine koje
koristivlasnik

-

ostalo -
Krajnje stanje -

2.4. Biološka sredstva

šume VIŠEGOD.
ZASADI

Osnovn
o stado

Biološka
sredstva
u prip.

Avansi za
biološka
sredst.

UKUPNO

Poč.stanje
2014.godine
Ispravka
greškei
pr.rač.pol
Poveć.po
osn.nab.
Smanj.po
os.prod
Smanj.po
osn.žetve
Prom.poštene
vred.
ostalo
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Stanje
31.12.2014.

2.5. Učešća u kapitalu

Dugoročni finansijski plasmani na dan 31.12.2014. godine odnose se na:

u RSD hiljada 
Opis 2014 2013
Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica - -
Učešće  u  kapitalu  ostalih  pov.pravnih
lica

- -

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

- -

Obezvređenje učešća u kapitalu - -
Ukupno: - -

2.6. Ostali dugoro čni finansijski plasmani

u RSD hiljada 
opis 2014 2013
Dugoročni kredit povezanim pravnim licima - -
Dugoročni kredit u zemlji - -
Dugoročni krediti u inostranstvu - -
Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća - -

Ostali dugoročni finasijski plasmani 9 9
Obezvređenje dugor.finans.plasmana - -
Ukupno 9 9

2.7. Zalihe

Struktura zaliha na dan 31.12.2014. godine je sledeća:
u  RSD hiljada 

Opis 2014 2013
Zalihe materijala - -
Rezervni delovi - -
Alat i  inventar - -
Nedovršena proizvodnja - -
Gotovi proizvodi - -
Sopstveni poluproizvodi - -
Dati avansi 3 3
Ispravke vrednosti - -
Ukupno:Ukupno: 3 3
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2.8. Stalna  sredsva  namenjena  prodaji  i  sredstva  pos lovanja  koje  se
obustavlja

2014 2013

Nematerijalna sredstva namenjena prodaji - -
Zemljište namenjeno prodaji - -
Građevinski objekti namenjeni prodaji - -
Investicione nekretnine namenjene prodaji - -
Ostale nekretnine namenjene prodaji - -
Postrojenja i oprema namenjene prodaji - -
Biološka sredstva namenjena prodaji - -
Sredstva poslovanja koje se obustavlja - -
Obezvređenje  stalnih  sredstava  isr.pos.koje
se obustavlja

- -

ukupno - -

2.9. Kratkoro čna potraživanja i plasmani

Kratkoročna potraživanja i plasmani na dan 31.12.2014. godine odnose se na:

u RSDhiljada
Opis 2014 2013
Kupci – povezana pravna lica - -
Kupci u zemlji 30.648 25.637
Potraživanja po specifičnim poslovima - -
Ispravka  vrednosti  kupaca  u  zemlji  po
spec.poslovima - -

Kupci u inostranstvu - -
Potrživanja od zaposlenih - -
Potraživanja od državnih org.i organizacija - -
Druga potraživanja bez 223
UKUPNO 30.648 25.637

Potraživanja na više plaćen porez na dob. - -

POTRAŽIVANJA OD  KUPCA U  ZEMLJI  SA VE ĆIM SALDOM

S obzirom  da je nedovoljno da se korisnici izveštaja o reviziji upoznaju sa zbirnim
podacima o kupcima, već su im potrebni podaci o kupcima sa većim saldom kako bi
ocenili mogućnost naplate potraživanja i preduzeli odgovarajuće upravljačke mere. Ti
podaci se daju u narednoj tabeli:
 

u RSD hiljada 
R.br. Naziv kupca Mesto Iznos

1. MIR INŽINJERING BEOGRAD 7.642
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2. INTERMOST BEOGRAD 4.246
3. BELE ZVEZDICE BRUS 2.251
4. SIRIŠKI DRAGAN NADALJ 813
5. SMB PLUS MB BEOGRAD 732
6. YUKON BEOGRAD 382

UKUPNO 16.066

2.10. Kratkoro čni finansijski plasmani

Kratkoročni finansijski na dan 31.12.2014.godine 

                                               u RSD hiljada 
Opis 2014 2013
Kratkoročni  plasmani-ostala  povezana  pravna
lica - -

Kratkoročni krediti u zemlji - -
Deo dug.plas.koji dos.do jedne godine - -
Kratkoročni krediti u inostranstvu - -
Hartije od vred.koje se drže do dospeća - -
Hartije od vredn. kojima se trguje - -
Ostali krat.finans.plasmani - -
Obezvređ.krat.finan.ulaganja - -
Ukupno - -

2.11. Gotovinski ekvivalenti i gotovina

u RSD hiljada 
Opis 2014 2013
Hartije od vrednosti (gotovinski ekvivalenti) - -
Prelazni račun - -
Sredstva na tekućem računu 1.539 218
Blagajna - -
Devizni račun - 1.863
Devizna blagajna - -
Ostala novčana sredstva - -
Ukupno: 1.539 2.081

2.12. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska r azgrani čenja
                                                                                                                   u RSD hiljada

2014 2013
Porez na dodatu vrednost - -
Aktivna vremenska razgraničenja - -
ukupno - -
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2.13. Odložena poreska sredstva
                                                                                                               u RSD hiljada

2014 2013
Početno stanje-1. januar - -
Ispravka greške i  promena računovodstvene
politike

- -

Povećanje/smanjenje u toku godine - 91
Krajnje stanje-31.decembar - -
ukupno - 91

2.14. Osnovni i ostali kapital

Struktura kapitala na dan 31.12.2014. godine je sledeća:

u RSD hiljada 
Opis 2014 2013
Akcijski kapital 35.650 35.650
Udeli doo - -
ulozi - -
Državni kapital - -
Društveni kapital - -
Zadružni udeli - -
Ostali osnovni kapital - -
U K U P N O 35.650 35.650

2.15. Neupla ćeni upisani kapital

                                                                                                                  u RSD hiljada
2014 2013

Neuplaćene upisane akcije - -
Neuplaćeni upisani udeli - -
ukupno - -

2.16. Rezerve
                                                                                                               u RSD hiljada

2014 2013
Emisiona premija - -
Zakonske rezerve 10.581 10.581
Statutarne i druge rezerve - -
ukupno 10.581 10.581

2.17. Revalorizacione rezerve
                                                                                                         u RSD hiljada

Nematerij
alna

Nekret,p
ostrojenj

Hartije  od
vred.rasp.z

Učeš,u
kap.inos.

ostal
o

ukupno
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ulaganja a i opr. za prodaj priv.dr.

Početno stanje 1.1
Ispravka  greške  i
promena rač.pol.
Procena  po
poštenoj vrednosti-
povećanje
Procena  po
poštenoj  vrednosti
smanjenje
ukidanja
Ostala povećanja
Ostala smanjenja
Krajnja  stanja
2014

2.18. Neraspore đena dobit
                                                                                                           u RSD hiljada
Neraspoređena dobit ranijih godina 25.847
Ispravka greške i promena rač.politike -
Korig.stanje nerasp.dobiti ranijih gidina -
Isplata dividende -
Ostala povećanja -
Ostala smanjenja -
Neraspoređena dobit tekuće godine 1.272
Stanje 31.12.2014 27.119

2.19. Gubitak
                                                                                                         u RSD hiljada

2014 2013
Gubitak ranijih godina - -
Gubitak tekuće godine - -
ukupno - -

2.20. Otkupljene sopstvene akcije

                                                                                                               u RSD hiljada
2014 2013

Otkup.sops.akcije  koje  se  otuđuju  u
periodu dužem od godine dana od d.st.

- -

Otkuplj.sops.akc.  radi  prod  .ili  pon.  u
roku od godine dana

- -

Ukupno - -
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2.21. Dugoro čna rezervisanja

                                                                                                               u RSD hiljada
opis 2014 2013

Rezervisanja za troškove u gar.roku - -
Rezervisanja za obnav.prir.bogatstava - -
Rezervisanja za kaucije i depozite - -
Rezervisanja za troškove restruktuiranja - -
Rezervisanja za beneficije zaposlenih - -
Ostala dugoročna rezervisanja - -
ukupno - -

2.22. Dugoro čni krediti

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita su bilansirane prema sledećem :

                                               u RSD hiljada 
Opis 2014 2013
Dugoročni krediti u zemlji - -
Dugoročni krediti u inostranstvu - -
Ukupno - -

Ostale dugoro čne obaveze
                                                                                                                u RSD hiljada
opis 2014 2013
Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital - -
Obaveze prema mat.i zavisnim prav.licima - -
Obaveze  prema  ostalim  povezanim  pravnim
licima

- -

Obav.po  emit.hart.  od  vred.u  per  dužem  od
godine dana

- -

Ostale dugoročne obaveze - -
ukupno - -

2.25. Kratkoro čne finansijske obaveze

                                                                                                                   u RSD hiljada
opis 2014 2013
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Kratk.krediti od zav.i mat.pr.lica - -
Krat.kred. od ostalih povezanih pravnih lica - -
Kratkoročni krediti u zemlji - 2.425
Kratkoročni kredit u inostranstvu - -
Deo dug kred.koji dosp.do jedne godine - -
Deo ost.dug.obav. koje dosp.do jedne god. - -
Obav po kratk.hart.od vrednosti - -
Ostale kratkoročne obaveze 3.116 1.910
ukupno 3.116 4.335

2.26. Obaveze po osnovu stalnih sredstava namenjenih prod aji i poslovanja
koje se obustavlja

2.23. Obaveze iz poslovanja

                                                                                                                u RSD hiljada
opis 2014 2013
Primljeni avansi depoz.i kaucije
Dobavljači-mat i zav.pravna lica
Dobavlj.-ostala povezana pravna lica
Dobavljači u zemlji 1.625 2.224
Dobavljači u inostranstvu
Ostale obaveze iz poslovanja
Obaveze prema uvozniku
Obav.po osnovu izvoza za tuđračun
Obaveze po osnovu kom. i kons. prodaje
Ostale obaveze iz specifičnih poslova
ukupno 1.625 2.224

                                       
Dobavlja či sa   najve ćim saldom:

Za potpunije informisanje akcionara i drugih korisnika izveštaja o reviziji od posebnog
je  značaja   da  se  sagledaju  dobavljači  koji  na  dan  31.12.2014.  imaju  najveće
potraživanje.

Ove podatke dajemo u narednoj tabeli.

u hiljadama RSD
R.br. Naziv dobavljača Mesto Iznos

1. BEZBEDNOST I PREV. INŽENJERING NOVI SAD 77
2. MAG ETROL BEOGRAD 371
3. SBD BROKER SUBOTICA 36
4. REAL IMPEKS PALIĆ 153
5. STIL B SUBOTICA 56
6. EXEL SUBOTICA 47

Ostalo 885
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UKUPNO 1.625

2.24. Obaveze po osnovu javnih prihoda
                                               u RSD hiljada 

Opis 2014 2013
Obaveze za porez na dodatu vrednost 1.051 562
Obaveze po osnovu javnih prihoda -
Ukupno 1.051 562

2.25. Ostale kratkoro čne obaveze i pasivna vremenska razgrani čenja

                                               u RSD hiljada 
Opis 2014 2013
Obaveze za neto zarade I naknade 1.894 1.150
Obaveze za porez i doprinose na zarade na
teret zaposlenih 621 -

Doprinosi na zarade na teret poslodavca 601 452
Ostale obaveze koje se refundiraju - 33
Obaveze za  kamate i troškove finansiranje - -
Odaveze za dividende - -
Ostale za učešće u dobiti - -
Obaveze prema član uprav.i nad.odbora - -
Obaveze prema zaposlenima - -
Obav. prema fiz.licima po ugovorima - -
Obav.za neto prihod preduzetnika - -
Ostale obaveze - -
Unapred obračunati troškovi - -
Obrač.prihodi budućeg perioda - -
Razg.zavisni trošk.nabavke - -
Odloženi prihodi i prim.donacije - -
Raz.prihodi po osnovu potr. - -
Ostala pvr - -
Ukupno 3.116 1.635

2.26. Odložene poreske obaveze

2014. 2013
Početno stanje-1 januar - -
Ispravka greške i promena rač.politike - -
Povećanje/smanjenje u toku godine - -
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Krajnje stanje -31.decembar - -
ukupno - -

BILANS USPEHA

2.27. Poslovni  prihodi 
                                               u RSD hiljada 

Opis 2014 2013
Prih.od prodaje robe mat i zav.prav.licima - -
Prih.od prod.robe ostalim pov.prav.licima - -
Prihodi od prodaje robe na domaćem trž. - -
Prihodi od prodaje robe na inostran.tržištu - -
Prihodiod  prodaje  proizv.  I  usluga  mat.i
zav.pravnim licima - -

Prihodi od prodaje proizv. i usl.na domaćem
tržištu 51.878 40.501

Prihodi od prodaje proiz.i usluga na inost.tr. - 3.580
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe - -
Povećanje i smanjenje vrednosti zal.učinaka - -
Ostali poslovni prihodi
ukupno 51.878 44.081

komentar Preduzeće obavlja usluge svojom opremom i nema proizvodnju.

2.28. Nabavna vrednost prodate robe  1810

2.29.  Troškovi materijala
                                               u RSD hiljada 

Opis 2014 2013
Troškovi materijala za izradu - -
Troškovi ostalog materijala 2.338 1.425
Troškovi goriva I energije 5.278 3.258
UKUPNO 7.616 4.683

2.30. Troškovi zarada, naknada i ostali li čni rashodi
                                               u RSD hiljada 

Opis 2014 2013
Troškovi bruto zarada I naknade zarada 21.573 20.661
Troškovi  dopr. na zarade i naknade na teret
poslodavca 3.862 3.699

Troškovi na osnovu ugovora - -
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Troškovi naknade fiz.licima po osnovu ostalih
ugovora

- -

Troškovi  naknada  članovima  uprav.i
nadzornog odbora - -

Ostali lični rashodi i naknade 340 1.598
UKUPNO 25.775 25.958

2.31.  Troškovi amortizacije i rezervisanja
                                               u RSD hiljada 

Opis 2014 2013
Amortizacija alata, inventara - -
Amortizacija građevinskih objekata 1.760 1.663
Amortizacija opreme 5.659 6.207
Troškovi rezervisanja - -
UKUPNO 7.419 7.870

2.32.  Ostali poslovni rashodi
                                               u RSD hiljada 

Opis 2014 2013
Troškovi usluga na izradi učinaka 341 511
Troškovi transportnih usluga 539 609
Troškovi održavanja objekata i opreme 254 1.191
Troškovi zakupa - -
Troškovi sajmova - -
Troškovi reklame i propagande 254 193
Troškovi istraživanja - -
Troškovi ostalih proizvodnih usluga 717 447
Troškovi neproizvodnih usluga - 43
Troškovi reprezentacije 180 185
Troškovi osiguranja 248 1.114
Troškovi platnog prometa 166 148
Troškovi članarina komorama - 142
Troškovi poreza 961 783
Troškovi doprinosa - -
Ostali nematerijalni troškovi 855 561
UKUPNO 4.515 5.927

2.33. Finansijski prihodi
                                               u RSD hiljada 

Opis 2014 2013
Finansijski prihodi od od matičnih i zavisnih - -
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pravnih lica
Finansijski  prihodi  od  ostalih  povezanih
pravnih lica - -

Prihodi od kamate 6 411
Pozitivne kursne razlike 17 90
Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule - -
Prihodi  od  učešća  u  dobiti  zav.prav.lica  i
zaj.ulaganja

- -

Ostali finansijski prihodi 3.579 3.878
UKUPNO 3.602 4.379

2.34. Finansijski rashodi
                                               u RSD hiljada 

Opis 2014 2013
Finansijski  rashodi iz odnosa sa matičnim i
zavis.prav.licima

- -

Finans.rashodi  iz  odnosa  sa  ostalim
pov.pravnim licima

- -

Rashodi kamata 224 404
Negativne kursne razlike - 74
Rahodi po osnovu efekata valutne klauzule - -
Rashodi  od  učešća  u  gubitku  zav.prav.lica
izaj.ulag. - -

Ostali finansijski rashodi 1.274 -
UKUPNO 1.498 478

2.35. Ostali prihodi
                                               u RSD hiljada 

Opis 2014 2013
Dobici  od  prodaje  nem.ulag,nekret,postr.i
opreme 

- -

Dobici od prodaje bioloških sredstava - -
Dobici  od  prodaje  učešća  i  dugoročnih
hart.od vrednosti

- -

Dobici od prodaje materijala - -
Naplaćena otpisana potraživanja - -
Viškovi - -
Naplaćena otpisana potraživanja - -
Prihodi po osnovu efekata ugov.zaš.od rizika
osim val.klauz.

- -

Prihodi od smanjenja obaveza - -
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja - -
Ostali nepomenuti prihodi 201 3.878
Prihodi  od  usklađivanja  vrednosti  bioloških - -
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sredstava
Prihodi  od  usklađivanja  vrednosti
nematerijalnih ulag.

- -

Prihodi od uskl.vrsd.nekret,postr.i opreme - -
Prihodi  od  usklađivanjavred.dug.fin.pl.  i  har
od vred.rasp.za prodaju

- -

Prihodi od usklađivanja vrednosti zaliha - -
Prihodi od uskl.vr.potr.i kratk.finans.plasmana - -
Prihodi  od  usklađivanja  vrednosti  ostale
imovine

- -

UKUPNO 201 3.878

2.36. Ostali rashodi
                                               u RSD hiljada 

Opis 2014 2013
Gubici  po  osnovu  rash.i  prodaje
nem.ulag.nekr. i opreme

- -

Gubici  po  osnovu  rashodovanja  i  prodaje
biol.sredstava 

- -

Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i
har. od vr.

- -

Gubici od prodaje materijala - -
manjkovi - -
Rashodi po osnovuefekataug.zaš.od rizika - -
Rashodi  po  osnovu  direktnih  otpisa
potraživanja

- 8.270

Rashodi  po  osnovu  rashodovanja  zaliha
materijala i robe

- -

Ostali nepomenuti rashodi 51 43
Obezvređenje bioloških sredstava - -
Obezvređenje nematerijalnih ulaganja - -
Obezvređenje nekret. postrojenja i opreme - -
Obezvređenje  dug.finan.plasmana  i  drugih
har.od vredn..ras.za prodaju

- -

Obezvređenje zaliha materijala i robe - -
Obezvređenje  potraživanja  i  kratkoročnih
finan. plasmana

- -

Obezvređivanje ostale imovine - -
UKUPNO 51 8.313

2.37. Gubitak ili dobitak

2014 2013
Dobitak iz redovnog poslovanja 1.272 1.908
Gubitak iz redovnog poslovanja - -
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Dobitak poslovanja koje se obustavlja - -
Gubitak poslovanja koje se obustavlja - -
Poreski rashod perioda 961 783
Odloženi poreski rashod perioda - -
Odloženi poreski prihodi periodi - -
Isplaćena lična primanja poslodavcu - -

2.38. Usaglašavanje potraživanja i obveza

Društvo  je  izvršilo  usaglašavanje  potraživanja  i  obaveza  sa  stanjem  na  dan
31.12.2014. godine.

Neusaglašena
potraživanja

31.12.2014. Račun broj Napomena 
(tuženo)

- -
- -
- -
- -

UKUPNO -

2.39. Sudski sporovi

Na dan 31.12.2014. godine Preduzeće je tuženi, odnosno tužilac u ___14__ sporova
koji se trenutno vode kod nadležnih sudova.

Ukupna  vrednost  sporova  u  kojima  se  Preduzeće  javlja  kao  tužilac  iznosi  RSD
____17.586___ hiljada.

Ukupna vrednost  sporova koja su pravna i  fizička lica  pokrenula protiv Preduzeća
iznosi RSD ____-___ hiljada.

2.40. 2.44. Transakcije sa povezanim licima

Društvo je tokom 2014. godine imalo salda i transakcije sa povezanim licima kao što
sledi:

2014 RSD 000 2013 RSD 000
Sredstva

UKUPNO - -
Obaveze
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA  
 
 

Skupštini akcionara i rukovodstvu SMB-Mehanizacija i transport a.d., Subotica 

 
Izveštaj o finansijskim izveštajima 
 
Angažovani smo da izvršimo reviziju priloženih finansijskih izveštaja privrednog društva SMB-Mehanizacija i 
transport a.d., Subotica (u daljem tekstu: Društvo), koji obuhvataju Bilans stanja na dan 31. decembra 2014. 

godine i odgovarajući Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o promenama na kapitalu i Izveštaj o 
tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i 
napomene uz finansijske izveštaje.  

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje  

Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa 
Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i u skladu sa propisima Republike Srbije, kao i za one 
interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadrže 
materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške. 

Odgovornost revizora 

Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o ovim finansijskim izveštajima na osnovu revizije izvršene u skladu sa 
Međunarodnim standardima revizije. Zbog značaja pitanja iznetih u pasusu Osnova za uzdržavajuće mišljenje, 
nismo bili u mogućnosti da pribavimo dovoljno odgovarajućih revizijskih dokaza koji obezbeđuju osnovu za 
izražavanje revizorskog mišljenja.  

Osnova za uzdržavajuće mišljenje  

Društvo je iskazalo potraživanja od kupaca u zemlji po početnom stanju iz ranijeg perioda, bez prometa u tekućoj 
godini, u ukupnom iznosu od RSD 12.313 hiljada. Najveći deo pomenutih potraživanja u iznosu od RSD 9.893 
hiljade odnosi se na potraživanje od društva Mir-Inženjering d.o.o., Beograd koje je obrisano iz Registra 
privrednih subjekata koji se vodi kod Agencije za privrede registre i na potraživanje od društva Bele zvezdice 
d.o.o., Brzeće koje posluje sa finansijskim poteškoćama i čiji se tekući računi nalaze u blokadi u periodu dužem od 
godinu dana. Dalje, Društvo je iskazalo potraživanja od više društava koja se nalaze u stečaju, a koja nisu u 
potpunosti obezvređena, u iznosu od RSD 296 hiljada. Društvo nije vršilo procenu naplativosti i obezvređenje 
potraživanja koja su izgubila tretman obrtnih sredstava  što je imalo za posledicu iskazivanje u finansijskim 
izveštajima za 2014. godinu precenjenih potraživanja i potcenjenih rashoda po osnovu obezvređenja potraživanja 
i kratkoročnih finansijskih plasmana. 
 

Društvo je u 2014. godini umanjilo troškove zarada na teret ispravke vrednosti potraživanja od kupaca što je za 
posledicu imalo iskazivanje potcenjenih poslovnih rashoda i precenjenih potraživanja po osnovu prodaje za RSD 
6.231 hiljada. 
 
/nastavlja se/ 
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BILANS STANJA 
Na dan 31. decembar 2014. oodine 
IU hil\adama dinaral 

Pozklte 

UP!SAN! A NEUPLACEN! KAPITAL 

5T ALNA !MOV!NA 

NEMATERUALNA !MOV!NA 
Ulaganja u razvoj 
Koncesiie, patenti , licence, robne i usluZne marke, sottver i ostala prava 
Goodwill 
OSt:ala nematerijaina imovina 
Nemateriialna imovina u orioremi 
Avansi za nemateriialnu imovinu 

NEKRETN!NE. POSTROJENJA l OPREMA 
Zemlii~e 
Gradevinskl objekti 
Postrojen}a I oprema 
Jnvesticione nekretnine 
Ostale nekretnine, postrojenja i oprema 
Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi 
Ulaganja na tudim nekretninama, postrojenjima i opremi 
Avansi za nekretnlne, postrojenja i opremu 

B!OLOSKA SREDSTVA 
Sume I vi~odi~nji zasadi 
Osnovno stado 
Blolaka sredstva u pripreml 
Avansi za biol~ka sredstva 

DIJGOROCNl F!NANSUSKI PLASMANl 
Ul:~ u kaoitalu zavisnih oravnih lica 
Ul~ u kapitalu pridrui:enih pravnih lica I za jedniCkim poduhvatima 
lltt5Ca u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspolo.Zive za prodaiu 
Dugor0Cni plasmani matK.nlm i zavisnim pravnim licima 
DugorOCni plasmani ostalim povezanim pravnim licima 
Dugor0Cnl D{asmani u zemlji 
Dugor0Cni D{asmani u inostranstvu 
Hartije od vrednosti koje se dr:!e do dosoe(a 
Ostali dugoro(ni finansiiski plasmani 

DUGOROCNA POTRAilVANJA 
PotraZivania od mati~noa i zavisnih oravnih lica 
Potral:ivania od ostalih oovezanih lica 
Potral:ivanja po osnovu prodaje na robni kredit 
PotraZivanje za prodaju po ugovorima o finansi jskom lizingu 
Potral:ivanta oo osnovu iemstva 
Sooma i sumniiva ootraZivanta 
Ostala duaorOCna ootra.Zivania 

OOLOZENA PORESKA SREDSTVA 

OBRTNA !MOV!NA 

ZAUHE 
Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar 
Nedovffiena proizvodnia i nedovffiene usluge 
Gotovi proizvodi 
Reba 
Stalna sredstva namenjena prodaji 
PlaCeni avansi za zalihe i usluge 

POTRAilVANJA PO OSNOVU PRODAJE 
Kupci u zemlji • mat~na i zavisna pravna lica 
Kupci u inostranstvu • mati~na i zavisna pravna lica 
Kupci u zemlli • ostala povezana pravna lica 
Kupd u lnostranstvu • ostala povezana pravna lica 
Kupci u zemlji 
Kupd u lnostranstvu 
Ostala potralivanja po osnovu prodaje 

POTRAilVANJA lZ SPEC!Flt N!H POSLOVA 

DRUGA POTRAilVANJA 

F!NANSUSKA SREDSTVA KOlA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA 

KRATKOROCN! F!NANSUSKI PLASMANl 
Krat1<or0Cni krediti I ~smani • matilna i zavisna pravna lica 
KratkorOC.ni krediti I plasmanl • ostala povezana pravna lica 
KratkorOC.ni krediti i zajmovi u zemtji 
KratkorOC.ni krediti i zaimovi u inostranstvu 
Ostali k.ratkorOCni finansijski plasmani 

GOTOV!NSKI EKV!V ALENTI l GOTOV!NA 

POREZ NA DODA TU VREDNOST 

AKT!VNA VREMENSKA RAZGRANl tENJA 

UKUPNA AK11VA = POSLOVNA !MOY!NA 

VANB!LANSNA AK11VA 

SMB·Mehanizacija I transport a.d., Subotica 

Naoomena• 31.12.2014. 

2.2. 
2.2. 
2.2. 

46.770 

D 
··········-- 4.6.?6! 

7.316 
20.776 
18.667 

31.12.2013. 

51.386 

...................... :1.1. •. 3ZL 

I 7.316: 
19.635: I 24.426: 

_j l ____ _ 

2.6. 

2.13. 

2.7. 

2.9. 

2.11. 

91 

32.279 

f ________ 3Q,§'!lll 

I ~~1 
91 

1.539 

--- __ ]2J.40. 

....... .! 

91 

27.754 

~' 

·······-············-·,'i,§}l. 

25.637! 

33 

2.081 

01.01.2013. 
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SMB-Mehanlzaclja I transport a.d., Subotica 

BILANS STANJA 
Na dan 31. decembar 2014. aodine 
(U hiliadama dinara) 

Pozlclte 

KAPITAl 

OSNOVNI KAPITAl 
Akciiski kapital 
Udeli dru~va s ogranil:enom odgovor~u 
Ulozi 
Dr!avni kapital 
Dru~tveni kapital 
ladru!ni udeli 
Emlsk>na premiia 
Ostall osnovni kapital 

UPISANI A NEUP\ACENI KAPITAL 

OTKUPUENE SOPSTVENE AKCUE 

REZERVE 

REVALORIZACJONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACUE NEMATERUALNE IMOVINE I NPO 

NEREAUZ. DOBICI PO OSNOVU HOV I DR. KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVATNOG REZUL TATA 

NEREAUZ. GUBICI PO OSNOVU HOV I DR. KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVATNOG REZULTATA 

NERASPOREOENI DOBITAK 
Nerasporedenl dobitak ranijih godina 
Nerasporedenl dobitak tekuC.e gocline 

UCESCE BEZ PRAVA KONTROLE 

GUBITAK 
Gubitak ranijih godina 
Gubltak tekuee godine 

DUGOROCNA REZERVISANJA I OBA VEZE 

DUGOROCNA REZERVISANJA 
Rezervisanja za troSkove u garantnom roku 
Rezervisan}a za troSkove obnavljanja prirodnih bogatstava 
Rezervisania za t~kove restrukturiranta 
Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih 
Rezervisanja za tr~ove sudskih sporova 
Ostala dugorOCna rezervisanja 

DUGOROCNE OBAVEZE 
Obaveze ko)e se mogu konvertovati u kapital 
Obaveze prema matK:nim i zavisnim pravnim licima 
Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima 
Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu duiem od gcx:linu dana 
DugorOCni krediti i zajmovi u zemlji 
DugorOCni krediti i zaimovi u inostranstvu 
Obaveze po osnovu finansijskog lizinga 
Ostale dugorOCne obaveze 

ODLOZENE PORESKE OBAVEZE 

KRATKOROCNE OBAVEZE 

KRATKOROCNE FINANSUSKE OBAVEZE 
KratkoroCni krediti od matiCnih i zavisnih pravnih lica 
KratkorOCni krediti od ostalih povezanih pravnih lica 
KratkoroCni krediti i zajtnOvi u zemlji 
KratkoroCni krediti i zajmovi u inostranstvu 
Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji 
Ostale kratkorOCne finansijske obaveze 

PRIMUENI AVANSI, DEPOZm I KAUCUE 

OBAVEZE IZ POSLOVANJA 
Dobavlj&i · matiCna i zavisna pravna lica u zemlji 
Dobavt}ati · matilna i zavisna pravna lica u inostranstvu 
Oobavljati • ostala povezana pravna lica u zemljl 
OobavljaCI · ostala oovezana pravna lica u inostranstvu 
Dobavlja~l u zemlji 
DobavljaCi u inostranstvu 
Ostale obaveze lz poslovanja 

OSTALE KRA TKOROCNE OBA VEZE 

OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DOOATU VREDNOST 

OBAVEZE ZA OSTAlE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAZBINE 

PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA 

GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA 

UKUPNA PASIVA 

VANBILANSNA PASIVA 

Naoomena* 3 1.12.2014. 

2.14. 

2.16. 

2.1B. 

2.25. 

2.23. 

2.25. 

2.24. 

73.350 

. lS&~Q 
35.650 

10.561 

5.790 

3.115 

1.051 

.J9,l40. 

*Redni broj u Napomenama uz finansijske izveStaje gde je izvrSeno detaljnije obelodanjivanje prik.azanog iznosa 

31.12.2013. 

72.078 

1- ~~~~~ ~ 

I 
l __ ------ " 

10.581 

25 847 
23.939! 

1,908: 

7.153 

,2 ,4?~. 

2.425 ! 

1.910 

562 

...... 7.9.<23t 

CNi finansijski izve!taii odobreni su za objavljivanje dana 26.06.2015. godine i potpisani su od strane zakonskog zastupnika SMB·Mehanizacija i transport a.d., Subotica. 

01.01.2013. 



BILANS USPEHA 
U oerioc:lu oc1 01. ianuara do 31. decembra 2014. oodine 
(U hiliadama dinara) 

Pozlclle 

PRIHOOI IZ REOOVNOG POSLOVANJA 

POSLOVNI PRIHODI 

PR!HODI OD PRODAJE ROBE 
Prihodi od orodaie robe matiCnim i zavisnim oravnim licima na domaCem tri.i~u 
Prihodi oc:l orodaie robe matiCnim i zavisnim oravnim licima na inostranom triiStu 
Prihodi od orodaie robe ostallm oovezanim oravnim licima na domaC:em tri:i~u 
Prihodi od orodaie robe ostalim oovezanim oravnim licima na inostranom trZiStu 
Prihodi od orodaie robe na domacem triiStu 
Prihodi od orodaie robe na inostranom tri:iStu 

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I U5LUGA 
Prihodi od orodaie oroizvoda i usluaa matiCnim i zavisnim oravnim licima na domaC:em triiSt:u 
Prihodi od orodaie oroizvoda i usluaa matiCnim i zavisnim oravnim licima na inostranom triiStu 
Prihodi od orodaie oroizvoda i usluaa ostalim oovezanim oravnim licima na domaCem triiStu 
Prihodi od orodaie oroizvoda i usluaa ostalim oovezanim oravnim licima na inostranom triiSt:u 
Prihodi od prodaie proizvoda i usluga na domatem triiStu 
Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom triiStu 

PRIHODI OD PREMUA. 5UBVENCUA. OOTACUA. DONACUA I 5L. 

DRUG! POSLOVNI PRIHODI 

RASHODI IZ REOOVNOG POSLOVANJA 

P05LOVNI RASHODI 
Nabavna vrednost orodate robe 
Prihodi od aktivirania uCinaka i robe 
PoveCanie vrednosti zaliha nedovr~nih i ootovih oroizvoda i nedovr~nih usluoa 
Smanienie vrednosti zaliha nedovrSenih i aotovih oroizvoda i nedovrrenih usluoa 
TroSkovi materiiala 
TroSkovi ooriva i eneraiie 
TroSkovi zarada. naknada zarada i ostali liCni rashodi 
TroSkovi oroizvodnih usluaa 
TroSkovt amortizaciie 
TroSkovi duooroCnih rezervisania 
Nemateriialni troSkovi 

P05LOVNI DO BIT AK 

P05LOVNI GUBITAK 

FINAN5U5KI PRIHODI 

FINAN5U5KI PRIHODI OD POVEZANIH UCA I OSTAU FINAN5U5KI PRIHODI 
Finansiiski orihodi od matiCnih i zavisnih oravnih lica 
Finansiiski orihodi od ostalih oovezanih oravnih lica 
Prihodi od uCeSCa u dobitku oridruienih oravnih lica i zaiedniCkih ooduhvata 
Ostali finansiiski orihodi 

PRIHODI OD KAMATA (00 TREGH UCAl 

POZITIVNE KURSNE RAZUKE I POZmVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREOM UCIMAl 

FINAN5U5KI RASHODI 

FINAN5U5Kl RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM UQMA I OSTAU FINAN5U5KI RASHODI 
Finansiiski rashodi iz odnosa sa matiCnim i zavisnim oravnim licima 
Finansiiski rashodi iz odnosa sa ostalim oovezanim oravnim licima 
Rashodi od uC.eSCa u aubitku oridru!enih oravnih lica i zaiedniCkih ooduhvata 
Ostali finansiiski rashocli 

RASHODI KAMATA (PREMA TRECIM UCIMA) 

NEGATIVNE KURSNE RAZUKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KlAUZULE (PREMA TREC!M UQMA) 

OOBITAK IZ FINAN5IRANJA 

GUBITAK IZ FINAN5IRANJA 

PRIHODI 00 U5KLAEliVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOlA 5E I5KAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ B.U. 

SMB-MehanlzaciJa I transport a .d., Subotlca 

Naoomena• 2014. 2013. 

2.27. 52,302 44,081 

51~ L _ _::o81 

13 

______ g _l_p __ ····-----1MZ2 
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2.29. 
2,3381 

l 
1,425 

5,278 3,258 
2.30. 28,211 25,957 

5,709 2,952 
2.31. 7,4191 7,870 

2.32. 3 • .ill.J 4 610 

809 1,991 

2.33. 23 501 

501 

17 

2.34. 224 479 

0[-~ 
224 479 

22 

201 



RASHODI OD USKLAOIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOlA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ B.U. 

OSTAU PRIHOOI 

OSTALI RASHOOI 

DOBITAK lZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA 

GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA 

NETO DOBITAK POSL. KOJE SE OBUSTAVUA. EFEKTI PROMENE RAC. POUTlKE liSP. GRESAKA IZ RANlllH PERIODA 

NETO GUBITAK POSL. KOJE SE OBUSTAVUA. RASHODI PROMENE RAC. POLITIKE liSP. GRESAKA IZ RANlllH PERIOOA 

DOBITAK PRE OPOREZIVANJA 

GUBITAK PRE OPOREZIVANJA 

POREZ NA DOBIT AK 
Poreski rashod oenoda 
Oclloi:eni ooreski rashodi oerioda 
Odloieni ooreski orihcx:li oerioda 
IsolaCena li~na orimania oosloclavcu 

NETO DO BIT AK 

NETO GUBITAK 

NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGACIMA 

NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VECINSKOM VLASNIKU 

NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGACIMA 

NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VECINSKOM VLASNIKU 

ZARADA PO AKCDI 
Osnovna zarada oo akciii 
Umaniena (razvodniena) zarada oo akciii 

2.35. 

2.36. 

2.37. 

*Redni broj u Napomenama uz finansijske izveStaje gde je izvrSeno detaljnije obelodanjivanje prikazanog iznosa 
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IZVESTAJ 0 OSTALOM REZULTATU 
U oeriodu od 01. ianuara do 31. decembra 2014. aodine 
ru hiliadama dinara) 

Pozlcile 

NETO REZULTAT IZ POSLOVANJA 

NETO DOe!TAK 

NETO GUe!T AK 

OSTAU SVEOeUHVATNl DOe!TAK !U GUe!TAK 

STAVKE KOJE NECE em REKLAS!FJKOVANE U elLANSU USPEHA U eUDUC!M PERIOD!MA 

Promene revalorizaciie nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenia i opreme 
Poveta nie revalorizacionih rezervi 
Smanjenje revalorizacionih rezervi 

Aktuarski dobici i1i gubici po osnovu planova definisanih primanja 
Dobici 
Gubici 

Dobici iii gubici po osnovu ulaganja u vlasniC.ke instrumente kapitala 
Dobici 
Gubici 

Dobici iii gubici po osnovu udela u ostalom sveobuhvatnom dobitku iii gubitku pridruienih druStava 
Dobici 
Gubici 

STAVKE KOJE NAKNADNO MOGU em REKLAS!F!KOVANE U e!LANSU USPEHA U eUOUC!M PERIOD!MA 

Dobici iii gubici po osnovu preraCuna finansijskih izveStaja inostranog poslovanja 
Dobici 
Gubici 

Dobici iii gubici od instrumenata zaStite neto ulagania u inostrano poslovanie 
Dobici 
Gubici 

Dobici ii i gubici po osnovu instrumenata zaStite rizika (hedZinga) novCanog toka 
Dobici 
Gubici 

Dobici iii gubici po osnovu hartiia od vrednosti raspoloZ.ivih za prodaiu 
Dobici 
Gubici 

OSTAU eRUTO SVEOeUHVATNl DOe!TAK 

OSTAU eRUTO SVEOeUHVATNl GUe!TAK 

POREZ NA OSTAU SVEOeUHVATNl DOe!TAK !U GUe!TAK PERIODA 

NETO DSTAU SVEOeUHVATNl DOe!TAK 

NETO OSTAU SVEOeUHVATNl GUe!TAK 

UKUPAN NETO SVEOeUHVATNl REZULTAT PERIODA 

UKUPAN NETO SVEOeUHVATNl DOe!TAK 

UKUPAN NETO SVEOeUHVATNl GUe!TAK 

UKUPAN NETO SVEOeUHVATNl DOe!TAK !U GUe!TAK 
Pripisan veCinskim vlasnicima kapitala 
Pripisan vtasnicima koji nemaju kontrolu 

SMB-Mehanizacija I transport a.d., Subotlca 

Naoomena* 2014. 2013. 

1,272 1,908 

··---···)L2J2 .. 
--·--······-····· 

*Redni broj u Napomenama uz finansijske izveStaje gde je izv~no detaljnije obelodanjivanje prikazanog iznosa 
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IZVESTAJ 0 TOKOVIMA GOTOVINE 
U oeri<Xlu od 01. ianuara do 31. decembra 2014. oodine 
(U hiliadama dinara) 

Pozlclie 

TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI 
Prilivi ootovine iz ooslovnih aktivnosti 
Prodaja i orimljeni avansi 
Primljene kamate iz poskJvnih aktivnosti 
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja 
Odlivi ootovine iz ooslovnih aktivnosti 
Isplate dobavljaCima i dati avansi 
Zarade, naknade zarada i ostali libli rashodi 
Placene kamate 
Perez na dobitak 
Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda 
Neto oriliv aotovine iz ooslovnih aktivnosti 
Neto odliv aotovine iz ooslovnih aktivnosti 

TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTIINVESTJRANJA 
Prilivi aotovine iz aktivnosti investirania 
Prodaia akcija i udela (neto prilivi) 
Prodaia nemateriialne imovine. nekretnina. oostroienia. ooreme i bioloSkih sredstava 
Ostali finansijski plasmani (neto prilivi) 
Primljene kamate iz aktivnosti investiranja 
Primljene dividende 
Odlivi aotovine iz aktivnosti investirania 
Kupovina akcija i udela (neto odlivi) 
Kuoovina nemateriialne imovine. nekretnina. oostroienia. ooreme i bioloSkih sredstava 
Ostali finansijsk.i plasmani (neto odtivi) 
Neto oriliv aotovine iz aktivnosti investirania 
Neto odliv aotovine iz aktivnosti investirania 

TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA 
Prilivi aotovine iz aktivnosti finansirania 
UveCanie osnovnog kapitala 
DugoroCni krediti (neto prilivi) 
KratkoroC:ni krediti (neto prilivi) 
Ostale dugoroCne obaveze 
Ostale kratkoroCne obaveze 
Odllvi aotovine iz aktivnosti finansirania 
Otkup sopstvenih akcija i udela 
DugoroCnii krediti (odlivi) 
Kratkoroeni kred ib (odlivi) 
Ostale obaveze (odlivi) 
Finansijski lizing 
IsplaCene dividende 
Neto oriliv aotovine iz aktivnosti finansirania 
Neto odliv aotovine iz aktivnosti finansirania 

SVEGA NETO PRIUVI GOTOVINE 

SVEGA NETO ODUVI GOTOVINE 

NETO PRIUV GOTOVINE 

NETO ODUV GOTOVINE 

GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA 

POZITIVNE KURSNE RAZUKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE 

NEGATIVNE KURSNE RAZUKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE 

GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERJODA 

SMB-Mehanizacija I transport a.d., Subotica 

NaDOmena• 

2.11. 

2014. 

..... - ~:z.i~ll 
23.762 
28,211 

223 
224 

542 

51,878 

52,420 

542 

2,081 

_______ Jc5}~ 

2013. 

[:=::::] 
--n:!Ui 

287 

3,903 
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l i 

40,828 

44,731 

3,903 

5,969 

25 

10 

---~QI!! 

•Redni broj u Napomenama uz finansijske i~je gde je i~no detaljnije obelodanjivanje prikazanog iznosa 
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IZVESTAJ 0 PROMENAMA NA KAPITALU 
U periodu od 01. januara do 31. decembra 2014. gocline 
(U hilladama dinara) 

OPIS 

POCetno stanie na dan: 01.01.2013. aOOine 

Duaovni saldo raCuna 
Potraini salclo raCuna 

Ispravka materijalno znaCajnih gr6aka i 
nrnmPn-' l?lrtunnvnrlc;tw>nih nnlitiko:~ 

Isoravke na duaovnoi strani ratuna 
Isoravke na ootraZnoi strani raCuna 

Korigovano poletno stanje na dan 01.01.2013. 
nrv1inP 

Korioovani duoovni saldo ratuna 
Koriaovani ootrai.ni saldo raCuna 

Promene u orethOOnoi aodini 

Promet na duaovnoi strani raCuna 
Promet na ootrainoi strani raCuna 

Stanje na kraju prethOOne godine 31.12.2013. 

Duaovni saldo raCuna 
Potraini saldo raCuna 

Ispravka materijalno znaCajnih gr~ka i 
nmrnPn-" ~?~ll mnvnrlc:tvPnih mtitikit 

Isoravke na duaovnoi strani ratuna 
lsoravke na ootrainoi strani ratuna 

Korigovano poCetno stanje tekuCe godine na 
Mn 01 .01 ./014. 

Korioovani duoovni saldo raCuna 
Koriaovani ootraini saldo raCuna 

Promene u tekuCoi aodini 

Promet na duaovnoi strani ratuna 
Promet na ootrai:noi strani raCuna 

Stanle na kraiu tekuCe aodine 31.12.2014. 

Duoovni sa Ida raCuna 
Potrai:ni saldo raCuna 

Napomena• 

2.18. 

Osnovni 
kapital 

____ .15,6->0. 

-~,6~.!1. 

35.650 

····-····-·-· ;)5,!;50. 

········---·..J~.6~0.. 

Upisanl 
neuP'ateni 

kapital 

Komoonente kaDitala Komoonente ostaloo rezultata 

RezeNe 

_ __l0,5.Sl 

__ lO,Sill. 

---lQ..Sill. 

. ................. J.O,!X!.l 

--··-·······1Q.5!l.t 

Gubitak 

Otl<upijene 
sopstvene 

akciie 
Nerasp. 
dobitak 

·----<l.2l~ 

----~3.9.39_ 

1.908 

25.847 

··········· · -· · ·~~ •. 617. 

1.272 

-·-·······-··~7,119_ 

Reval. 
rezeNe 

Aktuarski 
dobid iii 

QUbid 

Dobici iii 
gubid po 

osnovu 
ulaganja u 

vlasnifke 
instrumente 

kapitala 

*Redni broj u Napomenama uz finansijske izveStaie gde je ~no deta~nije obelodanjivanje prikazanog iznosa 

Dobdili Dobici ili 
gubid po gubid po 

osnovu udela osnovu 
u ostalom inostranog 
dobitlcu m poslovanja i 

gubitku preraOma 
pridruienih finansijskih 

druStava izvcltaia 

.. 
~~'".c:.l 1. ":-...". 
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~~ 
,< 
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SMB-Mehanlzadja I transport a.d., Subotlc:a 

Dobid IIi 
gubid po 

osnovu 
hedlinga 
~nog 

toka 

Dobid iii 
gubid po 

osnovu HOV 
raspok)iivih 
za prodaiu 

1L0>:c 

Ukupan Gubitak iznad 
kapital kapitala 

70,170 

70,170 

1,908 

72,078 

72,078 

1,272 

73,350 
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1. Osnovne računovodstvene politike Preduzeća 
 
Preraditi za svoje preduzeće 
 
Primena Međunarodnih računovodstvenih standarda podrazumeva i primenu 
računovodstvenih politika propisanih tim standardima, koje se odnose na imovinu 
obaveze i utvrđivanje prihoda, rashoda i rezultata poslovanja preduzeća. 
 
Računovodstvene politike su specifični principi, osnove i pravila u vezi sa primenom i 
prezentacijom finansijskih izveštaja. 
 
Početno stanje imovine, kapitala i obaveza na dan 01.01.2004 godine utvrdiće se i 
iskazati u poslovnim knjigama u skladu sa MSF-1-prva primena Međunarodnih 
standarda finansijskog izveštaja, Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini računa u 
kontnom okviru za preduzeća i zadruge, kao i sa prihvaćenim računovodstvenim 
politikama po ovom Pravilniku. 
 
Organ upravljanja donosi odluku o datumu obelodanjivanja finansijskih izveštaja. 
 
Stručno lice ima pravo na izmene i dopune finansijskog izveštaja nakon njihovog 
obelodanjivanja, ako nastanu fundamentalne greške. Ispravku vrši po odluci organa 
upravljanja (Direktora). 
 

1.1. Nematerijalna ulaganja 
 
Nematerijalna ulaganja sadržana su u nenovčanom obliku (koja ne predstavljaju 
sredstva), kao što su: 
 
goodwill, patenti, licence, koncesije, zaštitni znakovi, žigovi, računovodstveni softveri, 
franšize, ulaganja u razvoj proizvodnje novih proizvoda, procesa i uređaja, autorska 
prava, ulaganja na tuđim nekretninama, opremi, postrojenjima i sl. 
 
Nematerijalna ulaganja predstavljaju resurs preduzeća pod uslovom da ga preduzeće 
može kontrolisati i da preduzeće od tog nematerijalnog ulaganja ostvaruje ekonomske 
koristi. 
 
Nematerijalna ulaganja imaju korisni vek duži od 1 godine i vrednost veću od prosečne 
bruto zarade po zaposlenom u Republici. 
 
Nematerijalna ulaganja početno se vrednuju na osnovu nabavne cene ili cene 
koštanja. Nematerijalno ulaganje nakon početnog priznavanja iskazuje se po nabavnoj 
vrednosti ili ceni koštanja umanjenoj za ispravku vrednosti i akumulirane gubitke zbog 
umanjenja vrednosti. 
 
Nematerijalna ulaganja podležu obračunu amortizacije, a amortizacija počinje da se 
obračunava kada je ulaganje raspoloživo za upotrebu. Osnovicu za amortizaciju 
nematerijalnih ulaganja čini nabavna vrednost ili cena koštanja po odbitku njihove 
preostale vrednosti. Nematerijalna  ulaganja otpisuju se putem proporcionalne stope 
amortizacije u roku od pet godina, osim ulaganja čije je vreme korišćenja utvrđeno 
ugovorom, kada se otpisivanje vrši u rokovima predviđenim ugovorom, i goodwilla koji 
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se otpisuje u roku od 10 godina. Nematerijalna ulaganja kada nastaju spajanjem i 
pripajanjem se pruzimaju iz bilansa  stanja. 
 
Nematerijalna ulaganja imaju preostalu vrednost: 
 kad postoji ugovorena obaveza trećeg lica da otkupi nematerijalna ulaganja na 

kraju veka njegovog trajanja i  
 kad postoji aktivno tržište za takvo nematerijalno ulaganje. 
 

1.2. Nekretnine, postrojenja i oprema. 
 
Nekretnine, postrojenja i oprema priznaju se kao sredstva kada je verovatno da će 
preduzeće ostvariti buduće ekonomske koristi u vezi sa tim sredstvima, kada se 
troškovi tog sredstva za preduzeće mogu pouzdano utvrditi i za koje se očekuje da će 
se koristiti duže od jedne godine. 
 
Početno vrednovanje stavke nekretnina, postrojenja i opreme vrši se po nabavnoj 
vrednosti, pod uslovom da se može pouzdano utvrditi. Nabavna vrednost sastoji se od 
nabavne cene uvećane za zavisne troškove nabavke. Sredstva koja se izrađuju u 
sopstvenoj režiji vrednuju se po ceni koštanja, pod uslovom da nije veća od neto 
prodajne cene. 
 
Vrednovanje naknadnih izdataka u nekretnine, postrojenja i opremu vrši se kada se 
radi o ulaganjima koja produžavaju korisni vek upotrebe sredstava, povećavaju 
kapacitet, unapređuju sredstvo, čime se poboljšava kvalitet proizvoda bitno se 
smanjuju troškovi proizvodnje u odnosu na troškove pre ulaganja. Dodatnim 
ulaganjem kada se produži vek trajanja, menja se preostali vek trajanja, a sa tim i 
stope za amortizaciju. 
 
Nakon početnog priznavanja, stavke nekretnina, postrojenja i opreme obuhvataju se 
po nabavnoj vrednosti, umanjenoj za amortizaciju i eventualne gubitke zbog 
umanjenja vrednosti. 
 
Iznos obezvređivanja sredstava ne utiče na obračunatu amortizaciju za tekuću godinu, 
jer se iznos  obezvređivanja utvrđuje posle obračunate amortizacije. 
Na teret rashoda u poreskom bilansu priznaju se obezvređivanja sredstava nastala 
usled »više sile«. 
 
Nekretnine, postrojenja i oprema amortizuju se tokom korisnog veka upotrebe 
sredstava. Amortizacija se obračunava proporcionalnom metodom tokom procenjenog 
korisnog veka upotrebe sredstava. Procenjeni korisni vek upotrebe sredstava po 
potrebi se preispituje, a ako su očekivanja značajno različita od prethodnih procena, 
stope amortizacije se prilgođavaju za tekuće i buduće periode. 
 
Obračun amortizacije počinje od narednog meseca u odnosu na mesec u kojem je 
osnovno sredstvo stavljeno u upotrebu. 
 
Preduzeće može kod sredstava koja su 100% otpisana, da proceni njihovu vrednost u 
zavisnosti od perioda korišćenja. Za merenje nakon početnog priznavanja primenjuje 
se osnovni postupak. 
 
Za nekretnine, postrojenja i opremu utvrđuje se budući korisni vek trajanja i stope 
amortizacije. 
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Direktor obrazuje komisiju koja donosi odluku i daje nalog knjigovodstvu da primeni 
odgovarajuće stope za konkretnu godinu. 
Za sredstva, otuđena ili rashodovana tokom godine, vrši se konačan obračun 
amortizacije zaklučno sa mesecom u kojem je sredstvo otuđeno odnosno 
rashodovano. 
 
Investicione nekretnine, koje su u posedu sa ciljem ostvarivanja zarade izdavanjem u 
zakup ili radi uvećanja kapitala, pri početnom priznavanju se i odmeravaju po nabavnoj 
vrednosti. 
 
Nakon početnog priznavanja, investicione nekretnine se odmeravaju po poštenoj 
vrednosti, koja odražava stanje na tržištu, ili po nabavnoj vrednosti, tj. ceni koštanja, o 
čemu se donosi odluka. 
 
Obezvređivanje imovine vrši se 31.12. tekuće godine i na obračun amortizacije utiče 
tek na buduće periode. Gubitak zbog obezvređivanja po nabavnoj vrednosti (osnovnog 
postupka) priznaje se kao rashod u Bilansu uspeha. 
 
Osnovicu za obračun amortizacije čini nabavna vrednost umanjena za preostalu 
vrednost, gde, ako je ista beznačajna, osnovicu za obračun čini nabavna vrednost. 
 

1.3. Dugoročni finansijski plasmani 
 
U okviru dugoročnih finansijskih plasmana iskazuju se učešća u kapitalu zavisnih 
pravnih lica, učešća u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica i učešća u kapitalu drugih 
pravnih lica, dugoročne hartije od vrednosti raspoložive za prodaju, zatim dugoročni 
krediti, zavisnim, povezanim i drugim pravnim licima, dugoročni krediti u zemlji i 
inostranstvu, hartije od vrednosti koje se drže do dospeća i ostali dugoročni plasmani. 
 
Dugoročni plasmani predstavljaju finansijska sredstva koja se prilikom početnog 
priznavanja mere po njihovoj nabavnoj vrednosti. 
 
Posle početnog priznavanja preduzeće meri dugoročne finansijske plasmane, po 
njihovim poštenim vrednostima, ili metodom učešća, o čemu odlučuje direktor 
preduzeća. 
 

1.4. Zalihe materijala,rezervnih delova i  robe   
    
Zalihe materijala i rez.delova koje se nabavljaju od dobavljača mere se po nabavnoj 
vrednosti, dok se zalihe materijala i rez.delova koji je proizveden kao sopstveni učinak 
preduzeća, meri po ceni koštanja, odnosno neto prodajnoj  vrednosti, ako je niža.  
 
Zalihe materijala,rez.delova i robe se vrednuju prema troškovima kupovine, odnosno 
nabavke. Troškovi nabavke obuhvataju fakturnu vrednost i direktne zavisne troškove 
nabavke, a trgovački popusti i rabati umanjuju fakturnu cenu. 
 
Direktnim zavisnim troškovima nabavke smatraju se: 
 
 carine i druge uvozne dažbine, 
 troškovi prevoza do sopstvenog skladišta, uključujući i prevoz sopstvenim  

sredstvima po ceni koštanja prevoza koja ne može biti veća od tržišne vrednost, 
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 špediterske i posredničke usluge i drugi troškovi koji nastaju da bi se zalihe 
smestile u određeno skladište. 

Obračun izlaza, odnosno prodaje zaliha i rez.delova, vrši se po metodi prosečne 
ponderisane cene. Prema metodi ponderisanog proseka, nabavna cena svake stavke 
određuje se na osnovu stavki na početku perioda i nabavne cene istih stavki, ako su 
nabavljene tokom tog perioda. Prosek se izračunava prilikom prijema svake naredne 
nabavke. 
 
Smanjenje vrednosti zaliha materijala i rezervnih delova vrši se kada se utvrdi da je 
došlo do gubljenja kvaliteta, odnosno kada je neto prodajna cena niža od nabavne 
vrednosti ili cene koštanja. 
 
Alat i sitan inventar obuhvata vrednost alata i inventara koji se u celini otpisuje u 
momentu davanja na korišćenje. Alat i sitan inventar iskazuju se u poslovnim knjigama 
i posle otpisa u celini, sve dok se ne otuđe. 
 

1.5. Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda 
 
Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda nastaju kao rezultat proizvodnog 
procesa preduzeća, pa se shodno tome i vrednuju po ceni koštanja, odnosno po neto 
prodajnoj vrednosti, ako je niža. Troškovi sadržani u zalihama nedovršene proizvodnje 
i gotovim proizvodima, obuhvataju troškove koji su direktno povezani sa jedinicama 
proizvoda, kao i fiksne i promenljive režijske troškove proizvodnje. Fiksni režijski 
troškovi su oni indirektni troškovi proizvodnje koji su relativno konstantni, bez obzira na 
obim proizvodnje, za razliku od promenljivih režijskih troškova koji se menjaju 
srazmerno promeni obima proizvodnje. 
 
Pošto trošak proizvodnje svakog proizvoda ne može posebno da se odredi dodeljuje 
se proizvodima na racionalnoj osnovi. 
 
Pripadajući deo indirektnih troškova koji se uključuje u cenu koštanja na računima 
grupa 51 do 55 kao i troškovi finansiranja koji se uključuju u cenu koštanja, u 
knjigovodstvu troškova i učinaka iskazuju se na  teret računa grupe 95 i računa 982. 
 
Cena koštanja nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda koristi se za manjkove i 
viškove koji nastaju na određenim nedovršenim i gotovim proizvodima. 
 
Obračun troškova i učinaka vrši se pri sastavljanju obaveznih finansijskih izveštaja na 
kraju poslovne godine. 
 

1.6. Kratkoročna potraživanja i plasmani 
 
Kratkoročna potraživanja čine potraživanja od kupaca u zemlji i inostranstvu po 
osnovu prodaje proizvoda, robe i usluga. Pri početnom priznavanju potraživanja se 
vrednuju u iznosu prodajne vrednosti proizvoda, umanjena za ugovoreni iznos popusta 
i rabata, a uvećana za obračun poreza. Kratkoročna potraživanja od kupaca mere se 
po vrednosti iz originalne fakture. 
 
Ako se vrednost u fakturi iskazuje u stranoj valuti, vrši se preračun u izveštajnu valutu 
po kursu važećem na dan transakcije 
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Potraživanja iskazana u stranoj valuti na dan Bilansa preračunavaju se prema 
važećem kursu, a kursne razlike se priznaju kao prihod ili rashod perioda. 
 
Potraživanja za koja se naknadnom procenom utvrdi da postoji rizik naplate 
(neizvesna naplata) otpisuju se direktno na teret rashoda. Direktan otpis na teret 
rashoda vrši se u slučaju kada postoje uverljivi dokazi da se potraživanje ne može 
naplatiti (sudska odluka, stečaj, likvidacija poverioca i drugih osnova). 
 
Kratkoročne plasmane čine krediti, hartije od vrednosti i ostali kratkoročni plasmani sa 
rokom dospeća do godinu dana, a mere se po amortizovanoj vrednosti. 
 
Ako postoji verovatnoća da se dati krediti ili hartije od vrednosti ne mogu naplatiti 
prema ugovorenim uslovima, nastaje gubitak zbog umanjenja vrednosti 
(obezvređivanje). 
 
Odluku o otpisu potraživanja, odnosno o umanjenju vrednosti kratkoročnih plasmana 
donosi Upravni odbor preduzeća. 
 

1.7. Troškovi pozajmljivanja i finansijske obaveze 
     
Troškove  pozajmljivanja predstavljaju kamate i drugi troškovi koji nastaju u preduzeću 
u vezi sa pozajmljenim finansijskim sredstvima.  Troškovi pozajmljivanja priznaju se 
kao rashodi u periodu u kojem su nastali, bez obzira na to kako se pozajmljena 
sredstva koriste. 
 
Troškovi pozajmljivanja (kamate) koji se mogu neposredno pripisati nabavnoj 
vrednosti ili ceni koštanja sredstava koje se gradi, odnosno izgrađuje, ne predstavljaju 
tekući rashod. 
 
Finansijske obaveze su obaveze prema zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima, 
dugoročni krediti, obaveze po dugoročnim hartijama od vrednosti, obaveze po 
kratkoročnim kreditima, obaveze prema dobavljačima i druge obaveze. 
 
Početno vrednovanje finansijskih obaveza priznaje se po nabavnoj vrednosti koja 
predstavlja poštenu vrednost nadoknade koja je primljena za nju. 
 
Smanjenje obaveza u slučajevima propisanim Zakonom vrši se direktnim otpisivanjem. 
 
Posle početnog priznavanja, obaveze se mere po amortizovanoj vrednosti, osim 
obaveza nastalih po osnovu trgovanja i derivata po osnovu kojih su nastale obaveze 
koje se mere po poštenoj vrednosti. 
 
Kursne razlike koje nastaju prilikom izmirenja obaveza ili potraživanja po kursu koji se 
razlikuje od onih po kojima su bile iskazane, priznaju se kao prihod ili rashod u periodu 
u kome su nastale. 
 

1.8. Dugoročna rezervisanje 
 
Dugoročno rezervisanje nastaje kada je obaveza nastala kao rezultat prošlog 
događaja, kada je verovatno da će odliv resursa biti potreban za izmirenje obaveza i 
kada iznos obaveza može pouzdano da se proceni. 
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Dugoročna rezervisanja obuhvataju rezervisanja za troškove u garantnom roku, 
troškove restrukturiranja preduzeća, i druga rezervisanja, za koje je verovatno da će 
izazvati odliv resursa. 
 
Merenje rezervisanja vrši se u iznosu potrebnih izdataka za izmirenje obaveza. 
Rezervisanja se koriguju tako da održavaju najbolju sadašnju procenu, na dan svakog 
bilansa stanja. 
 
Kada nastane rashod po osnovu obaveza za koju je rezervisanje izvršeno, stvarni 
izdaci predstavljaju rashod, a prethodno izvršeno rezervisanje se ukida u korist 
prihoda. 
 
Odluku o pojedinačnom rezervisanju donosi direktor preduzeća. 
 

1.9. Prihodi i rashodi 
 
Prihodi obuhvataju prihode od redovnih aktivnosti preduzeća i dobitke. Prihode čine 
prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga, prihodi od aktiviranja učinaka, prihodi od 
subvencija, dotacija regresa, kompenzacija i povraćaj dažbina po osnovu prodaje 
robe, proizvoda i usluga, prihodi doprinosa i drugi prihodi. 
 
Dobici predstavljaju ekonomske koristi i prikazuju se na neto osnov nakon umanjenja 
za odgovarajuće rashode. 
 
Rashodi obuhvataju troškove koji proističu iz redovnih aktivnosti preduzeća i gubitke. 
U rashode spadaju: troškovi direktnog materijala i robe, troškovi ostalog materijala, 
proizvodne usluge, rezervisanja, amortizacija, nematerijalni troškovi, porezi i doprinosi, 
zarade i ostali lični rashodi. Gubici predstavljaju smanjenja ekonomskih koristi  i 
prikazuju se na neto osnovu, nakon umanjenja za odgovarajuće prihode. 
 
Rashodi se priznaju u periodu u kome su nastali i direktno se povezuju sa nastalim 
prihodima. 
 
Zaposleni su odgovorni pojedinačno u okviru svojih poslova i radnih zadataka za 
učinjene propuste u radu u pogledu nepravilnih i neblagovremenih obračuna i 
korišćenja sredstava, odnosno za neprimenjivanje pozitivnih Zakonskih propisa i akata 
preduzeća. 
 
Direktor preduzeća je, u skladu sa pozitivnim Zakonskim propisima, odgovoran za 
poštovanje zakonitosti u radu celog preduzeća. 
 
Bilans stanja na dan 31 decembra 2003 godine predstavlja početni bilans stanja u 
skladu sa MSFI, a datum prelaska na primenu MSFI je 01. Januar 2004 godine. 
     

1.10. Devizni kursevi 
 
Zvanični kursevi za valute na dan 31.12.2006. godine koje su od značaja za 
poslovanje Preduzeća i koje su korišćene za preračun deviznih pozicija bilansa stanja 
u dinare, bili su sledeći: 
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 31.12.2014 31.12.2013 

EUR 120,9583 114,6421 

USD 99,4641 83,1282 

GBP 154,8365 136,9679 

CHF 100,5472 95,5472 

 
 

2. NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE 
 
BILANS STANJA 
 

2.1. Neuplaćeni upisani kapital 
 

Opis 2014 2013 

Neuplaćene upisane akcije - - 

Neuplaćeni upisani udeli - - 

UKUPNO - - 
 

Komentar 
 
 

2.2. Osnovna sredstva i nematerijalna ulaganja  
 
Vrednost nematerijalnih ulaganja odnose se na: 
                                      u RSD hiljada 

OPIS Nabavna vrednost Ispravka vrednosti Sadašnja vrednost 

Ulaganja u razvoj - - - 

Konc.paten.licence - - - 

Ostala nemat.ulag. - - - 

Nemat.ulag.u pripr. - - - 

Avansi za nem.ulag - - - 

Ukupno - - - 

 
Komentar 
 
DINAMIKA PROMENA NA NEMATERIJALNIM ULAGANJIMA    

u CSD hiljada  
Red. 
broj 

Opis dinamike 
promena 

Ulaganje u 
razvoj 

Konc.paten.
licence 

Ostala 
nemat.ulag. 

Nem.ulag. u 
pripremi 

Avansi za 
nem.ulag 

UKUPNO 
GOODWILL 

I. 
NABAVNA 
VREDNOST 

     
 

 

1. 
STANJE 
1.01.2014 

     
 

 

2. 
Ispravka greške i 
promena 
računovodst.polit 

     
 

 

3. Nove ulaganja         

4. Otuđenja i rashod.        

5. Revalorizacija        

6. Ostalo        

7. 
STANJE 
31.12.2014. 

     
 

 

II ISPRAVKA         
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VREDNOSTI 

1. 
STANJE 
1.01.2014   

     
 

 

2. 
Ispravka greške i 
prom.rač.pol. 

     
 

 

3. Amortizacija        

4. Gubici zbog obez.        

5. Otuč.i rashodov.        

6. Revalorizacija        

7.. Ostalo        

8. 
STANJE 
31.12.2014 

     
 

 

III 

SADAŠNJA                                               
VREDN. 
OSNOVNIH 
SREDST. 

     

 

 

 
 
Vrednost nekretnine, postrojenja i opreme  odnosi se na: 

       u CSD hiljada  

Opis Nabavna 
vrednost 

Ispravka 
vrednosti 

Sadašnja 
vrednost 

Zemljište 7.316 - 7.316 

Građevinski objekti 34.392 13.614 20.778 

Postrojenja I oprema 98.851 80.184 18.667 

Alat i sitan inventar 1.689 1.689 - 

Avansi i osnovna sredstva u  pripremi - - - 

Osnovno stado - - - 

Ukupno: 142.248 95.487 46.761 

 
Komentar  
 

 
 
STRUKTURA SADAŠNJE VREDNOSTI OSNOVNIH SREDSTAVA 
 

u CSD hiljada  

Opis Iznos Struktura (%) 

Zemljište 7.316 15.65 

Građevinski objekti 20.778 44.43 

Oprema 18.667 39.92 

Alat i inventar - - 

Avansi i osnovna sredstva u  pripremi - - 

Ukupno: 46.761 100,00 

 
Komentar 
 
U cilju potpunijeg informisanje korisnika izveštaja o reviziji, dajemo analitičke podatke 
o nastalim promenama u izveštajnom periodu. 
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DINAMIKA PROMENA NA OSNOVNIM SREDSTVA    
u RSD hiljada  

Red. 
broj 

Opis dinamike 
promena 

Zemljište 
Građ. 

Objekti 

Oprema Ostale 
nek,post.iop

r. 

Invest u tok 
i sit.alat 

Avansi za 
nek.post. 

UKUPNO 

I. 
NABAVNA 
VREDNOST 

  
 

    

1. 
STANJE 
1.01.2014 

7.316 31.589 
98.851 

 1.689  139.445 

2. 
Ispravka greške i 
promena 
računovodst.polit 

  
 

    

3. Nove ulaganja   2.803     2.803 

4. Otuđenja i rashod.        

5. 
Prenos na 
sredstva 
nam.prod 

  
 

    

6. Revalorizacija        

7. Ostalo        

8. 
STANJE 
31.12.14 

7.316 34.392 
98.851 

 1.689  142.248 

II 
ISPRAVKA  
VREDNOSTI 

  
 

    

1. 
STANJE 
1.01.2014   

 11.954 
74.425 

 1.689  88.068 

2. 
Ispravka greške i 
prom.rač.pol. 

  
 

    

3. Amortizacija  1.760 5.659    7.419 

4. Gubici zbog obez.        

5. Otuč.i rashodov.        

6. 
Prenos na 
sred.nam.prod. 

  
 

    

7. Revalorizacija        

8. Ostalo        

9. 
STANJE 
31.12.2014 

 13.714 
80.084 

 1.689  95.487 

III 

SADAŠNJA                                               
VREDN. 
OSNOVNIH 
SREDST. 

7.316 20.678 

18.767 

 0  46.761 

 
Komentar 
 
 

2.3. Investicione nekretnine 
Ako se koristi troškovni model 
 
          u RSD hiljada 
  

NABAVNA VREDNOST - 

Početno stanje 2014 - 

Ispravka greške i promena računovodstvene politike - 

Povećanja kao rezultat sticanja - 

Povećanja kao rezultat naknadnih izdataka - 

Otućenja - 

Prenos sa ili na zalihe nekretnine koju koristi vlasnik - 

Ostalo - 
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Stanje 31.decembar 2014 - 

ISPRAVKA VREDNOSTI - 

Početno stanje 2014.godine - 

Ispravka greške i promena rač.politike - 

Amortizacija - 

Gubici zbig obezvređenja - 

Otuđenja - 

Prenos saili na zalihe nekretnine koju vodi vlasnik - 

Ostalo - 

Stanje 31.decembar - 

NEOTPISANA VREDNOST - 

 

Ako se za procenjivanje koristi model poštene vrednosti 
 

 

Početno stanje 2014 - 

Ispravka greške i promena račun.pol. - 

Poveć.koja su rezultat sticanja - 

Poveć.koja su rezul.nakn.izdataka - 

Promena poštene vrednosti-revalorizacija - 

Otuđenja i rashodovanja - 

Prenos sa ili na zalihe  i nekretnine koje 
koristivlasnik 

- 

ostalo - 

Krajnje stanje - 

 
Komentar 
 

2.4. Biološka sredstva 
 

 

 šume VIŠEGOD. 
ZASADI 

Osnovno 
stado 

Biološka 
sredstva 
u prip. 

Avansi za 
biološka 
sredst. 

UKUPNO 

Poč.stanje 
2014.godine 

      

Ispravka 
greškei 
pr.rač.pol 

      

Poveć.po 
osn.nab. 

      

Smanj.po 
os.prod 

      

Smanj.po 
osn.žetve 

      

Prom.poštene 
vred. 

      

ostalo       

Stanje 
31.12.2014. 
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Komentar 
 
 

2.5. Učešća u kapitalu 
 
Dugoročni finansijski plasmani na dan 31.12.2014. godine odnose se na: 
 

u RSD hiljada  

Opis 2014 2013 

Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica - - 

Učešće u kapitalu ostalih pov.pravnih 
lica 

- - 

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

- - 

Obezvređenje učešća u kapitalu - - 

Ukupno: - - 

 
Komentar 
 

2.6. Ostali dugoročni finansijski plasmani 
 

u RSD hiljada  

opis 2014 2013 

Dugoročni kredit povezanim pravnim licima - - 

Dugoročni kredit u zemlji - - 

Dugoročni krediti u inostranstvu - - 

Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća - - 

Ostali dugoročni finasijski plasmani 9 9 

Obezvređenje dugor.finans.plasmana - - 

Ukupno 9 9 

        
komentar 
 

2.7. Zalihe 
 
Struktura zaliha na dan 31.12.2014. godine je sledeća: 

u  RSD hiljada  

Opis 2014 2013 

Zalihe materijala - - 

Rezervni delovi - - 

Alat i  inventar - - 

Nedovršena proizvodnja - - 

Gotovi proizvodi - - 

Sopstveni poluproizvodi - - 

Dati avansi 3 3 

Ispravke vrednosti - - 

UUkkuuppnnoo:: 3 3 
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Komentar 
 

2.8. Stalna sredsva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se 
obustavlja 

 2014 2013 

Nematerijalna sredstva namenjena prodaji - - 

Zemljište namenjeno prodaji - - 

Građevinski objekti namenjeni prodaji - - 

Investicione nekretnine namenjene prodaji - - 

Ostale nekretnine namenjene prodaji - - 

Postrojenja i oprema namenjene prodaji - - 

Biološka sredstva namenjena prodaji - - 

Sredstva poslovanja koje se obustavlja - - 

Obezvređenje stalnih sredstava isr.pos.koje 
se obustavlja 

- - 

ukupno - - 

 
komentar  
 
 

2.9. Kratkoročna potraživanja i plasmani 
 
Kratkoročna potraživanja i plasmani na dan 31.12.2014. godine odnose se na: 
 

u RSDhiljada 

Opis 2014 2013 

Kupci – povezana pravna lica - - 

Kupci u zemlji 30.648 25.637 

Potraživanja po specifičnim poslovima - - 

Ispravka vrednosti kupaca u zemlji po 
spec.poslovima 

- - 

Kupci u inostranstvu - - 

Potrživanja od zaposlenih - - 

Potraživanja od državnih org.i organizacija - - 

Druga potraživanja bez 223   

UKUPNO 30.648 25.637 

 

Potraživanja na više plaćen porez na dob. - - 

 
 
Komentar 
 
 
 
POTRAŽIVANJA OD  KUPCA U  ZEMLJI  SA VEĆIM SALDOM 
 
S obzirom  da je nedovoljno da se korisnici izveštaja o reviziji upoznaju sa zbirnim 
podacima o kupcima, već su im potrebni podaci o kupcima sa većim saldom kako bi 
ocenili mogućnost naplate potraživanja i preduzeli odgovarajuće upravljačke mere. Ti 
podaci se daju u narednoj tabeli: 
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u RSD hiljada  

R.br. Naziv kupca Mesto Iznos 

1. MIR INŽINJERING BEOGRAD 7.642 

2. INTERMOST BEOGRAD 4.246 

3. BELE ZVEZDICE BRUS 2.251 

4. SIRIŠKI DRAGAN NADALJ 813 

5. SMB PLUS MB BEOGRAD 732 

6. YUKON BEOGRAD 382 

 UKUPNO  16.066 

 
komentar 
 

2.10. Kratkoročni finansijski plasmani 
 
Kratkoročni finansijski na dan 31.12.2014.godine  
 

                                               u RSD hiljada  

Opis 2014 2013 

Kratkoročni plasmani-ostala povezana pravna 
lica 

- - 

Kratkoročni krediti u zemlji - - 

Deo dug.plas.koji dos.do jedne godine - - 

Kratkoročni krediti u inostranstvu - - 

Hartije od vred.koje se drže do dospeća - - 

Hartije od vredn. kojima se trguje - - 

Ostali krat.finans.plasmani - - 

Obezvređ.krat.finan.ulaganja - - 

Ukupno - - 

 
Komentar 
 

2.11. Gotovinski ekvivalenti i gotovina 
 

 u RSD hiljada  

Opis 2014 2013 

Hartije od vrednosti (gotovinski ekvivalenti) - - 

Prelazni račun - - 

Sredstva na tekućem računu 1.539 218 

Blagajna - - 

Devizni račun - 1.863 

Devizna blagajna - - 

Ostala novčana sredstva - - 

Ukupno: 1.539 2.081 

 
komentar  
Tekući račun u dozvoljenom minusu preneto na konto kratkoročnih kredita. 
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2.12. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja 
                                                                                                                   u RSD hiljada 

 2014 2013 

Porez na dodatu vrednost - - 

Aktivna vremenska razgraničenja - - 

ukupno - - 

 
komentar 
 

2.13. Odložena poreska sredstva 
                                                                                                               u RSD hiljada 

 2014 2013 

Početno stanje-1. januar - - 

Ispravka greške i promena računovodstvene 
politike 

- - 

Povećanje/smanjenje u toku godine - 91 

Krajnje stanje-31.decembar - - 

ukupno - 91 

 
komentar 
 
 
 

2.14. Osnovni i ostali kapital 
 
Struktura kapitala na dan 31.12.2014. godine je sledeća: 
 

u RSD hiljada  

Opis 2014 2013 

Akcijski kapital 35.650 35.650 

Udeli doo - - 

ulozi - - 

Državni kapital - - 

Društveni kapital - - 

Zadružni udeli - - 

Ostali osnovni kapital - - 

U K U P N O 35.650 35.650 

 
komentar 
 

2.15. Neuplaćeni upisani kapital 
 
                                                                                                                  u RSD hiljada 

 2014 2013 

Neuplaćene upisane akcije - - 

Neuplaćeni upisani udeli - - 

ukupno - - 

 
komentar 
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2.16. Rezerve 
                                                                                                               u RSD hiljada 

 2014 2013 

Emisiona premija - - 

Zakonske rezerve 10.581 10.581 

Statutarne i druge rezerve - - 

ukupno 10.581 10.581 

 
komentar 
 

2.17. Revalorizacione rezerve 
                                                                                                         u RSD hiljada 

 Nematerij
alna 
ulaganja 

Nekret,po
strojenja i 

opr. 

Hartije od 
vred.rasp.z
za prodaj 

Učeš,u 
kap.inos.
priv.dr. 

ostal
o 

ukupno 

Početno stanje 1.1       

Ispravka greške i 
promena rač.pol. 

      

Procena po 
poštenoj vrednosti-
povećanje 

      

Procena po 
poštenoj vrednosti 
smanjenje 

      

ukidanja       

Ostala povećanja       

Ostala smanjenja       

Krajnja stanja 
2014 

      

 
komentar 
 

2.18. Neraspoređena dobit 
                                                                                                           u RSD hiljada 

Neraspoređena dobit ranijih godina 25.847 

Ispravka greške i promena rač.politike - 

Korig.stanje nerasp.dobiti ranijih gidina - 

Isplata dividende - 

Ostala povećanja - 

Ostala smanjenja - 

Neraspoređena dobit tekuće godine 1.272 

Stanje 31.12.2014 27.119 

 
komentar 
 

2.19. Gubitak 
                                                                                                         u RSD hiljada 

 2014 2013 

Gubitak ranijih godina - - 

Gubitak tekuće godine - - 
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ukupno - - 

 
 
komentar 
 
 

2.20. Otkupljene sopstvene akcije 
 
                                                                                                               u RSD hiljada 

 2014 2013 

Otkup.sops.akcije koje se otuđuju u 
periodu dužem od godine dana od d.st. 

- - 

Otkuplj.sops.akc. radi prod .ili pon. u 
roku od godine dana 

- - 

Ukupno - - 

 
 
komentar 
 

2.21. Dugoročna rezervisanja 
 
 
                                                                                                               u RSD hiljada 

opis 2014 2013 

Rezervisanja za troškove u gar.roku - - 

Rezervisanja za obnav.prir.bogatstava - - 

Rezervisanja za kaucije i depozite - - 

Rezervisanja za troškove restruktuiranja - - 

Rezervisanja za beneficije zaposlenih - - 

Ostala dugoročna rezervisanja - - 

ukupno - - 

 
 
komentar 
 

2.22. Dugoročni krediti 
 
Obaveze po osnovu dugoročnih kredita su bilansirane prema sledećem : 
 

                                               u RSD hiljada  

Opis 2014 2013 

Dugoročni krediti u zemlji - - 

Dugoročni krediti u inostranstvu - - 

Ukupno - - 

 
Komentar 
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Ostale dugoročne obaveze 
                                                                                                                u RSD hiljada 

opis 2014 2013 

Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital - - 

Obaveze prema mat.i zavisnim prav.licima - - 

Obaveze prema ostalim povezanim pravnim 
licima 

- - 

Obav.po emit.hart. od vred.u per dužem od 
godine dana 

- - 

Ostale dugoročne obaveze - - 

ukupno - - 

 
komentar 
 
 

2.25. Kratkoročne finansijske obaveze 
 
                                                                                                                   u RSD hiljada 

opis 2014 2013 

Kratk.krediti od zav.i mat.pr.lica - - 

Krat.kred. od ostalih povezanih pravnih lica - - 

Kratkoročni krediti u zemlji - 2.425 

Kratkoročni kredit u inostranstvu - - 

Deo dug kred.koji dosp.do jedne godine - - 

Deo ost.dug.obav. koje dosp.do jedne god. - - 

Obav po kratk.hart.od vrednosti - - 

Ostale kratkoročne obaveze 3.116 1.910 

ukupno 3.116 4.335 

 
2.26. Obaveze po osnovu stalnih sredstava namenjenih prodaji i poslovanja 

koje se obustavlja 
 
komentar 
 
 

2.23. Obaveze iz poslovanja 
 
                                                                                                                u RSD hiljada 

opis 2014 2013 

Primljeni avansi depoz.i kaucije   

Dobavljači-mat i zav.pravna lica   

Dobavlj.-ostala povezana pravna lica   

Dobavljači u zemlji 1.625 2.224 

Dobavljači u inostranstvu   

Ostale obaveze iz poslovanja   

Obaveze prema uvozniku   

Obav.po osnovu izvoza za tuđračun   

Obaveze po osnovu kom. i kons. prodaje   

Ostale obaveze iz specifičnih poslova   

ukupno 1.625 2.224 
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komentar 
                                         
Dobavljači sa   najvećim saldom: 
 
Za potpunije informisanje akcionara i drugih korisnika izveštaja o reviziji od posebnog  
je značaja  da se sagledaju dobavljači koji na dan 31.12.2014. imaju najveće 
potraživanje. 
 
Ove podatke dajemo u narednoj tabeli. 
 
 

u hiljadama RSD 

R.br. Naziv dobavljača Mesto Iznos 

1. BEZBEDNOST I PREV. INŽENJERING NOVI SAD 77 

2. MAG ETROL BEOGRAD 371 

3. SBD BROKER SUBOTICA 36 

4. REAL IMPEKS  PALIĆ 153 

5. STIL B  SUBOTICA 56 

6. EXEL SUBOTICA 47 

 Ostalo  885 

 UKUPNO  1.625 

 
 
 
 
 
Komentar 
 
 

2.24. Obaveze po osnovu javnih prihoda 
                                               u RSD hiljada  

Opis 2014 2013 

Obaveze za porez na dodatu vrednost  1.051 562 

Obaveze po osnovu javnih prihoda -  

Ukupno 1.051 562 

 
Komentar 
 

2.25. Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska razgraničenja 
 

                                               u RSD hiljada  

Opis 2014 2013 

Obaveze za neto zarade I naknade 1.894 1.150 

Obaveze za porez i doprinose na zarade na 
teret zaposlenih 

621 - 

Doprinosi na zarade na teret poslodavca 601 452 

Ostale obaveze koje se refundiraju - 33 

Obaveze za  kamate i troškove finansiranje - - 

Odaveze za dividende - - 

Ostale za učešće u dobiti - - 
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Obaveze prema član uprav.i nad.odbora - - 

Obaveze prema zaposlenima - - 

Obav. prema fiz.licima po ugovorima - - 

Obav.za neto prihod preduzetnika - - 

Ostale obaveze - - 

Unapred obračunati troškovi - - 

Obrač.prihodi budućeg perioda - - 

Razg.zavisni trošk.nabavke - - 

Odloženi prihodi i prim.donacije - - 

Raz.prihodi po osnovu potr. - - 

Ostala pvr - - 

Ukupno 3.116 1.635 

 
komentar 
 
 

2.26. Odložene poreske obaveze 
 

 2014. 2013 

Početno stanje-1 januar - - 

Ispravka greške i promena rač.politike - - 

Povećanje/smanjenje u toku godine - - 

Krajnje stanje -31.decembar - - 

ukupno - - 

 
komentar 
 
 
 
BILANS USPEHA 
 

2.27. Poslovni  prihodi  
                                               u RSD hiljada  

Opis 2014 2013 

Prih.od prodaje robe mat i zav.prav.licima - - 

Prih.od prod.robe ostalim pov.prav.licima - - 

Prihodi od prodaje robe na domaćem trž. - - 

Prihodi od prodaje robe na inostran.tržištu - - 

Prihodiod prodaje proizv. I usluga mat.i 
zav.pravnim licima 

- - 

Prihodi od prodaje proizv. i usl.na domaćem 
tržištu 

51.878 40.501 

Prihodi od prodaje proiz.i usluga na inost.tr. - 3.580 

Prihodi od aktiviranja učinaka i robe - - 

Povećanje i smanjenje vrednosti zal.učinaka - - 

Ostali poslovni prihodi   

ukupno 51.878 44.081 
 

komentar Preduzeće obavlja usluge svojom opremom i nema proizvodnju. 
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2.28. Nabavna vrednost prodate robe  1810 
 
komentar  
 
 

2.29.  Troškovi materijala 
                                               u RSD hiljada  

Opis 2014 2013 

Troškovi materijala za izradu - - 

Troškovi ostalog materijala  2.338 1.425 

Troškovi goriva I energije 5.278 3.258 

UKUPNO 7.616 4.683 

komentar 
 

2.30. Troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi 
                                               u RSD hiljada  

Opis 2014 2013 

Troškovi bruto zarada I naknade zarada 21.573 20.661 

Troškovi  dopr. na zarade i naknade na teret 
poslodavca 

3.862 3.699 

Troškovi na osnovu ugovora - - 

Troškovi naknade fiz.licima po osnovu ostalih 
ugovora 

- - 

Troškovi naknada članovima uprav.i 
nadzornog odbora 

- - 

Ostali lični rashodi i naknade 340 1.598 

UKUPNO 25.775 25.958 

 
komentar 
 

2.31.  Troškovi amortizacije i rezervisanja 
                                               u RSD hiljada  

Opis 2014 2013 

Amortizacija alata, inventara - - 

Amortizacija građevinskih objekata 1.760 1.663 

Amortizacija opreme 5.659 6.207 

Troškovi rezervisanja - - 

UKUPNO 7.419 7.870 
 
 

komentar 
 
 

2.32.  Ostali poslovni rashodi 
                                               u RSD hiljada  

Opis 2014 2013 

Troškovi usluga na izradi učinaka 341 511 

Troškovi transportnih usluga 539 609 

Troškovi održavanja objekata i opreme 254 1.191 

Troškovi zakupa - - 

Troškovi sajmova - - 
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Troškovi reklame i propagande 254 193 

Troškovi istraživanja - - 

Troškovi ostalih proizvodnih usluga 717 447 

Troškovi neproizvodnih usluga - 43 

Troškovi reprezentacije 180 185 

Troškovi osiguranja 248 1.114 

Troškovi platnog prometa 166 148 

Troškovi članarina komorama - 142 

Troškovi poreza 961 783 

Troškovi doprinosa - - 

Ostali nematerijalni troškovi 855 561 

UKUPNO 4.515 5.927 

 
 
komentar 
 
 

2.33. Finansijski prihodi 
                                               u RSD hiljada  

Opis 2014 2013 

Finansijski prihodi od od matičnih i zavisnih 
pravnih lica 

- - 

Finansijski prihodi od ostalih povezanih 
pravnih lica 

- - 

Prihodi od kamate 6 411 

Pozitivne kursne razlike 17 90 

Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule - - 

Prihodi od učešća u dobiti zav.prav.lica i 
zaj.ulaganja 

- - 

Ostali finansijski prihodi 3.579 3.878 

UKUPNO 3.602 4.379 

 
 
komentar 
 
 

2.34. Finansijski rashodi 
                                               u RSD hiljada  

Opis 2014 2013 

Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i 
zavis.prav.licima 

- - 

Finans.rashodi iz odnosa sa ostalim 
pov.pravnim licima 

- - 

Rashodi kamata 224 404 

Negativne kursne razlike - 74 

Rahodi po osnovu efekata valutne klauzule - - 

Rashodi od učešća u gubitku zav.prav.lica 
izaj.ulag. 

- - 

Ostali finansijski rashodi 1.274 - 

UKUPNO 1.498 478 
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komentar 
 
 
 

2.35. Ostali prihodi 
                                               u RSD hiljada  

Opis 2014 2013 

Dobici od prodaje nem.ulag,nekret,postr.i 
opreme  

- - 

Dobici od prodaje bioloških sredstava - - 

Dobici od prodaje učešća i dugoročnih 
hart.od vrednosti 

- - 

Dobici od prodaje materijala - - 

Naplaćena otpisana potraživanja - - 

Viškovi - - 

Naplaćena otpisana potraživanja - - 

Prihodi po osnovu efekata ugov.zaš.od rizika 
osim val.klauz. 

- - 

Prihodi od smanjenja obaveza - - 

Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja - - 

Ostali nepomenuti prihodi 201 3.878 

Prihodi od usklađivanja vrednosti bioloških 
sredstava 

- - 

Prihodi od usklađivanja vrednosti 
nematerijalnih ulag. 

- - 

Prihodi od uskl.vrsd.nekret,postr.i opreme - - 

Prihodi od usklađivanjavred.dug.fin.pl. i har 
od vred.rasp.za prodaju 

- - 

Prihodi od usklađivanja vrednosti zaliha - - 

Prihodi od uskl.vr.potr.i 
kratk.finans.plasmana 

- - 

Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale 
imovine 

- - 

UKUPNO 201 3.878 

 
 
komentar 
 
 

2.36. Ostali rashodi 
                                               u RSD hiljada  

Opis 2014 2013 

Gubici po osnovu rash.i prodaje 
nem.ulag.nekr. i opreme 

- - 

Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje 
biol.sredstava  

- - 

Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i 
har. od vr. 

- - 

Gubici od prodaje materijala - - 

manjkovi - - 

Rashodi po osnovuefekataug.zaš.od rizika - - 
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Rashodi po osnovu direktnih otpisa 
potraživanja 

- 8.270 

Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha 
materijala i robe 

- - 

Ostali nepomenuti rashodi 51 43 

Obezvređenje bioloških sredstava - - 

Obezvređenje nematerijalnih ulaganja - - 

Obezvređenje nekret. postrojenja i opreme - - 

Obezvređenje dug.finan.plasmana i drugih 
har.od vredn..ras.za prodaju 

- - 

Obezvređenje zaliha materijala i robe - - 

Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih 
finan. plasmana 

- - 

Obezvređivanje ostale imovine - - 

UKUPNO 51 8.313 
 

komentar 
 

2.37. Gubitak ili dobitak 
 
 

 2014 2013 

Dobitak iz redovnog poslovanja 1.272 1.908 

Gubitak iz redovnog poslovanja - - 

Dobitak poslovanja koje se obustavlja - - 

Gubitak poslovanja koje se obustavlja - - 

Poreski rashod perioda 961 783 

Odloženi poreski rashod perioda - - 

Odloženi poreski prihodi periodi - - 

Isplaćena lična primanja poslodavcu - - 

 
 
komentar 
 
 

2.38. Usaglašavanje potraživanja i obveza 
 
Društvo je izvršilo ussaglašavanje potraživanja i obaveza sa stanjem na dan 
31.12.2014. godine. 
 

Neusaglašena 
potraživanja 

31.12.2014. Račun broj Napomena  
(tuženo) 

  - - 

  - - 

  - - 

  - - 

UKUPNO - 
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2.39. Sudski sporovi 
 
Na dan 31.12.2014. godine Preduzeće je tuženi, odnosno tužilac u ___14__ sporova 
koji se trenutno vode kod nadležnih sudova. 
 
Ukupna vrednost sporova u kojima se Preduzeće javlja kao tužilac iznosi RSD 
____17.586___ hiljada. 
 
Ukupna vrednost sporova koja su pravna i fizička lica pokrenula protiv Preduzeća 
iznosi RSD ____-___ hiljada. 
 
 

2.40. 2.44. Transakcije sa povezanim licima 
 
Društvo je tokom 2014. godine imalo salda i transakcije sa povezanim licima kao što 
sledi: 

 2014 RSD 000 2013 RSD 000 

Sredstva     
     
     

UKUPNO  -  - 

Obaveze     
     
     
     

UKUPNO  -  - 

Prihodi     
     
     
     

UKUPNO  -  - 

 
 

2.41. Hipoteke nad osnovnim sredstvima i drugo 
 
 
 

2.42. Vanbilansna aktiva i pasiva 
 
Vanbilansna aktiva i pasiva iznosi RSD ____-___ hiljada i odnosi se na 





 

 

 

 

Br. NR 112/15  

29. jun 2015. godine  

 

Potvrda o nezavisnosti  
društva za reviziju IEF d.o.o., Beograd 

 

SMB-Mehanizacija i transport a.d. 

Čantavirski put 14 

Subotica 

U vezi sa angažovanjem IEF d.o.o., Beograd (u daljem tekstu: Društvo za reviziju) na reviziji 
finansijskih izveštaja SMB-Mehanizacija i transport a.d., Subotica (u daljem tekstu: Klijent) koji 

obuhvataju Bilans stanja na dan 31. decembra 2014. godine i odgovarajući Bilans uspeha, Izveštaj o 
ostalom rezultatu, Izveštaj o promenama na kapitalu i Izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se 

završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomena uz finansijske 
izveštaje, izdajemo Potvrdu o nezavisnosti u skladu sa odredbama Zakona o reviziji i Zakona o tržištu 

kapitala kojom potvrđujemo da: 

(1) Društvo za reviziju nije akcionar, ulagač sredstava niti osnivač Klijenta;  

(2) Klijent nije ackionar, udeličar niti osnivač Društva za reviziju; 

(3) Društvo za reviziju nije povezano sa Klijentom na bilo koji drugi način; 

(4) Društvo za reviziju nije pružalo usluge Klijentu iz člana 35. stav 1. tačka 3) Zakona o reviziji za 

2014. godinu; 

(5) Licencirani ovlašćeni revizor nije vlasnik akcija Klijenta; 

(6) Licencirani ovlašćeni revizor nije direktor, odnosno član organa upravljanja ili nadzora, prokurist i 

punomoćnik Klijenta; 

(7) direktor, odnosno član organa upravljanja ili nadzora ili prokurist Klijenta nije krvni srodnik u 

pravoj liniji, krvni srodnik u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva nitii supružnik 
Licenciranog ovlašćenog revizora; 

(8) nisu nastupile bilo koje druge okolnosti koje mogu da utiču na nezavisnost Licenciranog 

ovlašćenog revizora i Društva za reviziju. 
 

 
 

Direktor                          

 
 

                                              
Stanimirka Svičević      

 



 

 

 

 

Br. KR 112/15  

29. jun 2015. godine  

 

 

Potvrda o vrsti i vrednosti konsultantskih usluga  
koje nisu zabranjene 

 
 

U vezi sa angažovanjem IEF d.o.o., Beograd (u daljem tekstu: Društvo za reviziju) na reviziji 
finansijskih izveštaja SMB-Mehanizacija i transport a.d., Subotica (u daljem tekstu: Klijent) koji 

obuhvataju Bilans stanja na dan 31. decembra 2014. godine i odgovarajući Bilans uspeha, Izveštaj o 
ostalom rezultatu, Izveštaj o promenama na kapitalu i Izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se 

završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomena uz finansijske 

izveštaje, izdajemo Potvrdu o vrsti i vrednosti konsultantskih usluga koje nisu zabranjene kojom 
potvrđujemo da u godini u kojoj je vršena revizija: 

(1) Društvo za reviziju nije pružalo Klijentu konsultantske usluge koje nisu zabranjene;  

(2) Društvo za reviziju nije pružalo licima povezanim sa Klijentom konsultantske usluge koje nisu 

zabranjene;  

(3) Lica povezana sa društvom za reviziju nisu pružala Klijentu konsultantske usluge koje nisu 
zabranjene; 

(4) Lica povezana sa društvom za reviziju nisu pružala licima povezanim sa Klijentom konsultantske 
usluge koje nisu zabranjene. 

 
Iz navedenog, učešće konsultantskih usluga koje nisu zabranjene u vrednosti izvršenih revizorskih 

usluga iznosi 0%. 

 
 

 
Direktor                          

 

 
                                              

Stanimirka Svičević      
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Zoltan Mihok, izvršni direktor 

 

SMB-Mehanizacija i transport a.d. 
Subotica 
 

29. jun 2015. godine 
 

 

Poštovani gospodine Mihok,  

 

U skladu sa zaključenim Ugovorom o obavljanju revizije izvršili smo reviziju finansijskih izveštaja za 2014. godinu 
SMB-Mehanizacija i transport a.d., Subotica  (dalje u tekstu: Društvo). Naša uobičajena praksa, a takođe i jedan od 
zahteva Međunarodnih standarda revizije, je da po obavljenoj reviziji u posebnom Pismu rukovodstvu (dalje u tekstu: 
Pismo) iznesemo pitanja koja po našem mišljenju zaslužuju da budu predmet vašeg razmatranja. 

1. Ciljevi i postupci revizije 

Revizija finansijskih izveštaja obuhvata ispitivanje, proveru i ocenu primenjenih računovodstvenih postupaka i 
procena i na osnovu njih iskazanih iznosa u finansijskim izveštajima i učinjenih obelodanjivanja u napomenama uz 
finansijske izveštaje, a u cilju izražavanja revizorskog mišljenja o finansijskim izveštajima. 

 
Revizija je obavljena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i relevantnom domaćom regulativom. Obim i 
postupke ispitivanja u toku vršenja revizije sveli smo na nivo koji smo u datim okolnostima smatrali dovoljnim sa 
stanovišta izražavanja mišljenja o finansijskim izveštajima. S obzirom da je obavljena revizija bazirana na testiranju 
uzoraka, revizorsko mišljenje pruža visok stepen uveravanja, ali ne i apsolutno uveravanje o istinitosti i objektivnosti 
finansijskih izveštaja i njihovoj fer prezentaciji u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji. Iz 
istog razloga slabosti, nepravilnosti i propusti koje iznosimo u ovom Pismu su oni koji su utvrđeni u okviru navedenog 
obima ispitivanja i ne moraju biti i jedini postojeći.   

2. Izveštavanje 

Nakon izvršene revizije godišnjeg računa izdajemo Izveštaj nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima koji sadrži 
mišljenje o istinitosti i objektivnosti Vaših finansijskih izveštaja u prilogu. Revizorski izveštaj je strogo formalizovan u 
skladu sa Međunarodnim standardima revizije, namenjen je prvenstveno eksternim korisnicima i ima karakter potvrde 
o usklađenosti finansijskih izveštaja sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji. 
 
Javna društva u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, su dužna da godišnji izveštaj koji sadrži: godišnje finansijske 
izveštaje sa izveštajem revizora, godišnji izveštaj o poslovanju društva i izjavu lica odgovornih za sastavljanje 
godišnjeg izveštaja, dostave Komisiji za hartije od vrednosti najkasnije četiri meseca nakon završetka poslovne 
godine. 
 
Pismo, za razliku od statutarnog revizorskog izveštaja koji je javni dokument, predstavlja poverljiv dokument. Namera 
mu je da rukovodstvu naručioca pruži dodatne informacije u vezi sa uočenim nepravilnostima kvalifikovanim u 
revizorskom izveštaju, kao i na slabosti sistema internih kontrola koje su dovele ili mogu dovesti do grešaka ili 
zloupotreba. Revizorski testovi su dizajnirani na način da pribave dovoljno dokaza za potvrđivanje ili osporavanje 
pozicija finansijskih izveštaja, a ne u prevashodnom cilju otkrivanja zloupotreba ili kriminalnih radnji. Ipak, ukoliko 
tokom vršenja revizije naiđemo na takve pojave, naša je obaveza da Vas o tome informišemo. 
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3. Mišljenje o istinitosti i objektivnosti finansijskih izveštaja 

U ovom delu Pisma sumirane su i detaljnije obrazložene konstatacije od značaja za izraženo revizorsko mišljenje o 
finansijskim izveštajima za 2014. godinu. 
 
Na osnovu obavljene revizije, uzimajući u obzir suštinu i materijalni značaj eventualno uočenih nepravilnosti, ili 
eventualnih ograničenja u obimu izvršenog posla, revizor u skladu sa Međunarodnim standardima revizije izražava 
svoje profesionalno mišljenje kao jedno od sledećih: pozitivno mišljenje, mišljenje sa rezervom, negativno mišljenje ili 
uzdržavajuće mišljenje. Po potrebi, revizor može modifikovati napred navedena mišljenja skretanjem pažnje na neku, 

po njegovom mišljenju, značajnu činjenicu koja ne predstavlja kvalifikaciju, već joj je cilj da doprinese pravilnijem 
razumevanju finansijskih izveštaja od strane njihovih korisnika. 
 
Tokom obavljanja revizije prikupili smo dovoljno odgovarajućih revizijskih dokaza koji u prožimajućem smislu utiču na 
finansijske izveštaje za 2014. godinu zbog čega smo izdali uzdržavajuće mišljenje.   

4. Detaljnije obrazloženje za iznete kvalifikacije u revizorskom mišljenju 

Predmet: Potraživanja od kupaca u zemlji po početnom stanju 

Nivo značaja: Visok 

Nalaz Preporuka 

Društvo je iskazalo potraživanja od kupaca u zemlji po početnom stanju iz 
ranijeg perioda, bez prometa u tekućoj godini, u ukupnom iznosu od RSD 

12.313 hiljada. Najveći deo pomenutih potraživanja u iznosu od RSD 9.893 
hiljade odnosi se na potraživanje od društva Mir-Inženjering d.o.o., 
Beograd koje je obrisano iz Registra privrednih subjekata koji se vodi kod 
Agencije za privrede registre i na potraživanje od društva Bele zvezdice 
d.o.o., Brzeće koje posluje sa finansijskim poteškoćama i čiji se tekući 
računi nalaze u blokadi u periodu dužem od godinu dana. Dalje, Društvo je 
iskazalo potraživanja od više društava koja se nalaze u stečaju, a koja nisu 
u potpunosti obezvređena, u iznosu od RSD 296 hiljada. Društvo nije vršilo 
procenu naplativosti i obezvređenje potraživanja koja su izgubila tretman 
obrtnih sredstava  što je imalo za posledicu iskazivanje u finansijskim 
izveštajima za 2014. godinu precenjenih potraživanja i potcenjenih rashoda 
po osnovu obezvređenja potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana. 

Potrebno je izvršiti analizu naplativosti i 
eventualno obezvređenje navedenih 
potraživanja.  

 
Predmet: Troškovi zarada 

Nivo značaja: Visok 

Nalaz Preporuka 

Društvo je u 2014. godini umanjilo troškove zarada na teret ispravke 
vrednosti potraživanja od kupaca što je za posledicu imalo iskazivanje 
potcenjenih poslovnih rashoda i precenjenih potraživanja po osnovu 
prodaje za RSD 6.231 hiljada. 

 

Sprovesti korekciju.  
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Predmet: Odložena poreska sredstva 

Nivo značaja: Visok 

Nalaz Preporuka 

Društvo je iskazalo odložena poreska sredstva iz ranijeg perioda u iznosu 
od RSD 91 hiljadu. Zbog prirode ograničenja koja se odnosi na visinu 
poreske amortizacije nismo mogli da se uverimo u objektivnost iskazanih 
odloženih poreskih sredstava sa stanjem na dan bilansa stanja za 2014. 
godinu. 
 

Sprovesti korekciju.  

 
Predmet: Obelodanjivanja u Napomenama uz finansijske izveštaje 

Nivo značaja: Visok 

Nalaz Preporuka 

Društvo nije izvršilo sva potrebna obelodanjivanja u Napomenama uz 
finansijske izveštaje za 2014. godinu u skladu sa odredbama Zakona o 
računovodstvu i zahtevima MRS/MSFI. 

  

Potrebno je u napomenama uz 
finansijske izveštaje za 2014. godinu 
izvršiti sva potrebna obelodanjivanja u 
skladu sa odredbama Zakonom o 
računovodstvu i zahtevima MRS/MSFI  

5. Efikasnost funkcionisanja unutrašnje revizije, sistema upravljanja rizicima i sistema 
unutrašnjih kontrola  
 

5.1. Interna revizija 

Društvo nema organizovanu internu reviziju. Predlažemo da Društvo organizuje internu reviziju. 

5.2. Sistem upravljanja rizicima 

Društvo nema uspostavljen sistem upravljanja rizicima niti poseduje pisana uputstva i smernice kojima se reguliše 
pitanje upravljanja rizicima u Društvu.  Rukovodstvo društva nije obelodanilo u Napomenama uz finansijske izveštaje 
za 2014. godine izloženost pojedinim rizicima poslovanja.  
 
Zaključujemo da Društvo treba da uspostavi sistem upravljanja svim rizicima koji se javljaju u poslovanju Društva koji 
omogućava njihovo efikasno identifikovanje, merenje i kontrolu kao i aktivno upravljanje. 

5.3. Interne kontrole 

Kao sastavni deo revizije finansijskih izveštaja Društva, sproveli smo i ocenu sistema internih kontrola u sledećim 
oblastima poslovanja:  

 Proces nabavke; 
 Proces prodaje usluga; 
 Proces evidentiranja potraživanja i obaveza; 
 Proces evidentiranja prihoda i rashoda. 
 
Postupci koje smo primenili su bazirani na našoj metodologiju za snimanje sistema internih kontrola, prevashodno sa 
ciljem sticanja neophodnih informacija sa stanovišta procene nivoa rizika koji bi mogli da imaju uticaja na finansijske 
izveštaje u celini. 
 
Naša zapažanja su rezultat niza intervjua obavljenih sa rukovodstvom i zaposlenima Društva. U toku ispitivanja 
korišćena su finansijski izveštaji, računovodstvene evidencije, računovodstvene isprave, odluke, akti i druga 
dokumentacija. 
 
 
 
 
 



Strana | 5  

Sprovedene su sledeće aktivnosti: 

 Ocena dizajna sistema internih kontrola - naša zapažanja i zaključci baziraju se na sprovedenim intervjuima sa 
zaposlenim, kao i na pravilnicima i drugom relevantno dokumentacijom propisanom od strane rukovodstva 
Društva. 

 Testiranje i ocena funkcionisanja dizajniranih internih kontrola - naša zapažanja i zaključci su doneti na bazi 
ispitivanja odgovornih radnika, kao i na ispitivanju dokumentacije i evidencija vezanih za funkcionisanje internih 
kontrola. 

 
Društvo nema uspostavljen  adekvatan i pouzdan sistem internih kontrola koji se zasniva na pisanim procedurama, 
odnosno odgovarajućim pravilnicima i uputstvima. 
 
Ocenom dizajna sistema internih kontrola, kao i ocenom funkcionisanja dizajniranog sistema internih kontrola, uočili 
smo nepravilnosti i slabosti koje bi imale uticaj na finansijske izveštaje, kao što je navedeno u tački 4.  

6. Izveštavanje o ostalim regulatornim zahtevima  

Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju u skladu sa zakonskim propisima. 
Izveštaj o poslovanju nije sastavni deo finansijskih izveštaja i kao takav nije bio predmet naše revizije finansijskih 
izveštaja. 
 
U skladu sa članom 11. Pravilnika o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izveštaja javnih društava (Sl. glasnik 
RS br. 114/2013) izvršili smo proveru usklađenosti Godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima za 
2014. godinu. 
 
Na bazi sprovedenih postupaka, nismo uočili ništa što bi nas navelo da zaključimo da Godišnji izveštaj o poslovanju 
nije usklađen sa finansijskim izveštajima Društva za godinu završenu na dan 31. decembra 2014. godine. 

 

7. Završne napomene 

U ovom Pismu nismo iznosili manje značajna pitanja, koja su prodiskutovana sa nadležnim licima u postupku vršenja 
revizije.  
 
Ovo Pismo predstavlja poverljivu informaciju namenjenu isključivo rukovodstvu Društva i Komisiji za hartije od 
vrednosti u skladu sa članom 54. Zakona o tržištu kapitala. Njegova reprodukcija ili korišćenje u druge svrhe može se 
vršiti samo na bazi naše prethodne pismene saglasnosti.  
 
Na kraju ističemo da smo tokom vršenja revizije imali punu pomoć i saradnju odgovornih lica i neposrednih izvršilaca 
Društva, na čemu se i ovom prilikom zahvaljujemo. Ukoliko su Vam potrebna bilo kakva dodatna objašnjenja ili 
komentari, budite slobodni da nam se obratite. Takođe, Vas molimo da nas u pismenoj formi obavestite o preduzetim 
merama za otklanjanje eventualno uočenih nepravilnosti i slabosti. 

 
 
 
IEF d.o.o., Beograd 
 
 
Licencirani ovlašćeni revizor 

 
 
 

Srđan Simić 
 
 
 
 



GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA
 „SMB – mehanizacija i transport“ Subotica za 2014. godinu

OPŠTI PODACI

Poslovno ime
sedište i adresa
Matični broj
PIB

„SMB-mehanizacija i transport“ a.d. Subotica
Subotica, Čantavirski put 14
08230706
100961393

Web site
e-mail adresa

www.smb.backabanat.com
smb-mehan@eunet.rs

Broj i datum rešenja
o
upisu u registar
privrednih subjekata

BD 23666/2005 od 25.05.2005.

Delatnost (šifra i 
opis)

4399 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi

Broj zaposlenih 36
Broj akcionara 232

10 najvećih 
akcionara

1. Petričević Predrag                          55,94670% 
2. Mihok Zoltan                                  18,86957% 
3. SMB Gradnja d.o.o. Subotica             2,52454%
4. Igrižan Laslo                                    0,32539% 
5. Gvozdenović Danica                         0,28331% 
6. Lenđel Andrija                                 0,24123% 
7. Takač Jožef                                     0,23282% 
8. Grčki Ivan                                       0,22721% 
9. Penk Janoš                                      0,22721% 
10. Šereš Maria                                   0,22721% 

Vrednost 
osn.kapitala

35.650.000,00 dinara

Broj izdatih akcija 35.650
ISIN broj RSSMBME25552 
CFI kod ESVUFR
Nominalna vrednost 
akcija

1.000,00

Podaci o zavisnim
društvima

/

Revizorska kuća koja
je
revidirala poslednji 
finansijski izveštaj

„I.E.F.“ d.o.o. Beograd

Organizator tržišta 
na
koje su uključene 
akcije

„Beogradska berza“ A.D. Beograd, tržišni segment MTP Belex
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PODACI O UPRAVI DRUŠTVA

Članovi odbora direktora
Ime i
prezime
prebivalište

Predrag 
Petričević,
predsedni
k odbora 
direktora

Zoltan 
Mihok, član
odbora 
direktora

Danica 
Gvozdenović
, član odbora
direktora

Obrazovanje VSS VSS VSS
Sadašnje
zaposlenje

Uprava ima usvojen kodeks ponašanja Ne
Web site na kome je objavljen kodeks -

PODACI O POSLOVANJU DRUŠTVA

                                                                                                                            
1. Izveštaj Uprave o realizaciji usvojene poslovne 
politike                                         

/

2.ANALIZA FINANSIJSKIH POKAZATELJA
Ukupan prihod 56.118.000,00
Ukupan rashod 54.846.000,00
Bruto dobit 1.272.000,00
Ekonomičnost poslovanja (poslovni 
prihodi/poslovni rashodi)

0,95

Rentabilnost poslovanja (iskazana dobit/ukupan 
prihod)

0,039

Likvidnost (obrtna imovina/obaveze) 3,88
Prinos na ukupan kapital (poslovni 
dobitak/poslovna imovina)

0,024

Neto prinos na sopstveni kapital (neto 
dobit/kapital)

0,026

Poslovni neto dobitak (poslovni dobitak/neto 
prihod od usluga)

0,043

Stepen zaduženosti (ukupne obaveze/ukupna 
pasiva)

0,09

Likvidnost I stepena (got i 
got.ekv./kratk.obaveze)

0,29

Likvidnost II stepena (obr. imovina-
zalihe/kratk.obaveze)

3,88

Neto obrtni kapital (obrtna imovina – kratkoročne 
obaveze)

26.489.000,00

Cena akcija Najviša cena:    
1.268,00 din.
Najniža cena:
1.000,00 din

Tržišna kapitalizacija 35.650.000,00
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Dobit po akciji -
Isplaćena dividenda u 2014. Godini -
Ostvarenja društva po segmentima u skladu 
sa zahtevima MRS 14

Prihodi od prodaje 
eksternim kupcima 

Prihodi od prodaje 
drugim segmentima u 
okviru istog društva 

Rezultati svakog 
segmenta 

Imovina i obaveze 
segmenta 

Glavni kupci i dobavljači 

Način formiranja 
transfernih cena 

-

-

-

-

Auto pan z 
Bezbednost i preventivni

inženjering iz  Novog Sada
Bogorodica Niš

ZOP Inženjering Beograd
DDOR Novi Sad 

Intermol Beograd
Agro Atina Subotica

Exel Subotica
EURO Petrol Subotica   

-
Promene veće od 10 % u odnosu na 
prethodnu godinu
Imovina Povećanje u odnosu na 2013. 

godinu
Obaveze Povećanje u odnosu na 2013. 

godinu
Neto dobitak 1.272.000,00 dinara

Prikaz razvoja i rezultata 
poslovanja i finansijskog stanja 

Preduzeće je poslovnu 2014. godinu završilo sa 
pozitivnim finansijskim rezultatom i poslovalo je u
okvirima planiranih poslovnih ciljeva.

Stanje (broj i procenat) sopstvenih 
akcija, sticanje sopstvenih akcija, 
prodaja sopstvenih akcija, 
poništenje sopstvenih akcija

Preduzeće nije u poslednje dve godine sticalo, 
prodavalo, niti poništavalo sopstvene akcije.
                        

Aktivnosti društva na polju 
istraživanja i razvoja i opis 
očekivanog razvoja društva, 
promene poslovne politike, glavni 

Društvo nije imalo ulaganja u istraživanje i razvoj 
u toku 2014. godine. Ne očekuju se promene 
poslovne politike, a glavni rizici i pretnje kojima je
poslovanje preduzeća izloženo ogleda se u 
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IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJD GOI'ISNJEG IZVESTAJA
SA NAPOMDNOM O NEUSVAJANA IZVESTAJA

Pr€na nom najboljen sunabj\ codisnji finmsijski idesrlj ssravljed je uz prineiu
odgovdajucib medudodnih sr.ndarda fimsijskoe izvestlwnja i daje objektivne podak
o inovini, obavema, tnesijskon polozaju i poslovanju, dobicina i gubicim, tokovina
golovne i pronenma na kapiralu javnog dnllva SMB - nehdiaija I lrosport

Lic€ odgovoho a sbr.vljmje eoditnjes izvenaja je Mihok zorre idrsni direklor

Napon€na: Codiinji finansijski izvdraji kao i izvesraj nez?visnoe reviad i sodilnji
i'draj o poslovdju nisu usvojcni od sr6ne nadlcz.og orslna jer i€ Skupsrina akcjo.ia
bili odr%na .akon da.a sl$ja ponenudh dokunenan Konhiji a hanije od vEdnosti le
a€no nakon usvajmja iae5taja u celosli ob€lodmni odtuke koje nisu sdlavni deo ovos

Subolica, 24.06.201s. godine

SMB-Mehr,"cia i trespon d d. Suborica
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