
Попуњава правно лице - предузетник 

Матични број 08012440 

Седиште Ковин , Немањина 108 

Шифра делатности 4931 ПИБ 101406386 
Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PREVOZ JUGOPREVOZ-KOVIN, KOVIN 

БИЛАНС СТАЊА 
на дан 31.12.2015. године 

- у хиљадама динара - 

Износ 

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 
Текућа година 

Претходна година 

Крајње стање _____ 
20__. 

6 

Почетно стање 
01.01.20__. 

7 1 

АКТИВА 

00 

2 3 4 5 

А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ 
КАПИТАЛ 0001 

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 
                    0002 
0019 + 0024 + 0034) 

01 

010 и део 019 

011, 012 и део 019 

013 и део 019 

014 и део 019 

015 и део 019 

016 и део 019 

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

1. Улагања у развој 

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

3. Гудвил 

4. Остала нематеријална имовина 

5. Нематеријална имовина у припреми 

6. Аванси за нематеријалну имовину 

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

1. Земљиште 

2. Грађевински објекти 

3. Постројења и опрема 

4. Инвестиционе некретнине 

5. Остале некретнине, постројења и 
опрема 

6. Некретнине, постројења и опрема у 
припреми 

7. Улагања на туђим некретнинама, 
постројењима и опреми 

8. Аванси за некретнине, постројења и 
опрему 

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

1. Шуме и вишегодишњи засади 

2. Основно стадо 

0003 

0004 

0005 

0006 

0007 

0008 

0009 

4 94149 104031 0 

0 0 0 

02 0010 4 93628 103890 0 

020, 021 и део 029 

022 и део 029 

023 и део 029 

024 и део 029 

025 и део 029 

0011 

0012 

0013 

0014 

0015 

4 

4 

4 

8588 

69864 

15176 

8588 

70637 

24665 

026 и део 029 0016 

027 и део 029 0017 

028 и део 029 0018 

03 

030, 031 и део 039 

032 и део 039 

0019 

0020 

0021 

0 0 0 



Износ 

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 
Текућа година 

Претходна година 

Крајње стање _____ 
20__. 

6 

Почетно стање 
01.01.20__. 

7 1 

037 и део 039 

038 и део 039 

2 

3. Биолошка средства у припреми 

4. Аванси за биолошка средства 

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

1. Учешћа у капиталу зависних правних 
лица 

3 

0022 

0023 

4 5 

04. осим 047 0024 5 521 141 0 

040 и део 049 0025 

041 и део 049 2. Учешћа у капиталу придружених 
       0026 
правних лица и заједничким подухватима 
3. Учешћа у капиталу осталих правних 
лица и друге хартије од вредности 
расположиве за продају 

042 и део 049 0027 5 396 

део 043, део 044 и део 4. Дугорочни пласмани матичним и 
      049зависним правним лицима 

део 043, део 044 и део 5. Дугорочни пласмани осталим 
      049повезаним правним лицима 

део 045 и део 049 

део 045 и део 049 

046 и део 049 

6. Дугорочни пласмани у земљи 

7. Дугорочни пласмани у иностранству 

8. Хартије од вредности које се држе до 
доспећа 

9. Остали дугорочни финансијски 
пласмани 

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

1. Потраживања од матичног и зависних 
правних лица 

2. Потраживања од осталих повезаних 
лица 

3. Потраживања по основу продаје на 
робни кредит 

0028 

0029 

0030 

0031 

0032 

048 и део 049 0033 
5 125 141 

05 0034 0 0 0 

050 и део 059 0035 

051 и део 059 0036 

052 и део 059 0037 

053 и део 059 

054 и део 059 

055 и део 059 

056 и део 059 

288 

4. Потраживање за продају по уговорима 0038 
о финансијском лизингу 

5. Потраживања по основу јемства 

6. Спорна и сумњива потраживања 

7. Остала дугорочна потраживања 

В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 

0039 

0040 

0041 

0042 628 628 

Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 
0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0043 
0069 + 0070) 

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

1. Материјал, резервни делови, алат и 
ситан инвентар 

0044 

26810 31762 0 

1710 3072 0 

10 0045 
6 1681 3031 

11 

12 

2. Недовршена производња и недовршене 0046 
услуге 

3. Готови производи 0047 



Износ 

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 
Текућа година 

Претходна година 

Крајње стање _____ 
20__. 

6 

Почетно стање 
01.01.20__. 

7 1 

13 

14 

15 

4. Роба 

2 3 

0048 

0049 

0050 6 

4 5 

5. Стална средства намењена продаји 

6. Плаћени аванси за залихе и услуге 

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

1. Купци у земљи - матична и зависна 
правна лица 

2. Купци у иностранству - матична и 
зависна правна лица 

3. Купци у земљи - остала повезана 
правна лица 

4. Купци у иностранству - остала 
повезана правна лица 

5. Купци у земљи 

29 41 

20 0051 1173 2995 0 

200 и део 209 0052 

201 и део 209 0053 

202 и део 209 0054 

203 и део 209 

204 и део 209 

205 и део 

0055 

0056 7 1173 2995 

6. Купци у иностранству 
209 

206 и део 209 7. Остала потраживања по основу 
продаје 

III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ 
ПОСЛОВА 

IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 

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

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

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

2. Краткорочни кредити и пласмани - 
остала повезана правна лица 

3. Краткорочни кредити и зајмови у 
земљи 

4. Краткорочни кредити и зајмови у 
иностранству 

5. Остали краткорочни финансијски 
пласмани 

VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И 
ГОТОВИНА 

VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 

0057 

0058 

21 

22 

0059 

0060 

7 

7 

264 

22833 

277 

23478 

236 0061 

23 осим 236 и 237 0062 0 0 0 

230 и део 239 0063 

231 и део 239 0064 

232 и део 239 0065 

233 и део 239 

234, 235, 238 и део 
        239 

24 

27 

28 осим 288 

0066 

0067 

0068 

0069 

8 795 

35 

1160 

IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 780 

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

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 

0071 121587 136421 0 

0072 



Износ 

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 
Текућа година 

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__. 

1 

ПАСИВА 

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

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

1. Акцијски капитал 

2. Удели друштава с ограниченом 
одговорношћу 

3. Улози 

4. Државни капитал 

5. Друштвени капитал 

6. Задружни удели 

7. Емисиона премија 

8. Остали основни капитал 

II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 

III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 

IV. РЕЗЕРВЕ 

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

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

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

VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 
0419) 

2 3 4 5 6 7 

Претходна година 

0401 
76832 90785 

30 0402 10 66132 66132 0 

300 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

309 

31 

047 и 237 

32 

0403 

0404 

0405 

0406 

0407 

0408 

0409 

0410 

0411 

0412 

0413 

10 60613 60613 

10 5519 5519 

330 0414 
11 59058 63030 

33 осим 330 0415 

33 осим 330 0416 

34 

340 

341 

0417 
0 0 0 

1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 

2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420 

0421 

0422 

0423 

0424 

11 

11 

11 

48358 

38377 

9981 

293 

38377 

31894 

6483 

529 0 

0 35 

350 

351 

X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 

1. Губитак ранијих година 

2. Губитак текуће године 

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И 
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 



Износ 

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 
Текућа година 

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__. 

1 

40 

2 

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

1. Резервисања за трошкове у гарантном 
року 

2. Резервисања за трошкове обнављања 
природних богатстава 

3. Резервисања за трошкове 
реструктурирања 

4. Резервисања за накнаде и друге 
бенефиције запослених 

5. Резервисања за трошкове судских 
спорова 

6. Остала дугорочна резервисања 

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

1. Обавезе које се могу конвертовати у 
капитал 

2. Обавезе према матичним и зависним 
правним лицима 

3. Обавезе према осталим повезаним 
правним лицима 

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

5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 

6. Дугорочни кредити и зајмови у 
иностранству 

7. Обавезе по основу финансијског 
лизинга 

8. Остале дугорочне обавезе 

В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 

3 

0425 

4 5 6 7 

Претходна година 

293 529 0 

400 0426 

401 0427 

403 0428 

404 0429 
13 293 529 

405 

402 и 409 

0430 

0431 

41 0432 0 0 0 

410 0433 

411 0434 

412 0435 

413 0436 

414 

415 

0437 

0438 

416 

419 

498 

0439 

0440 

0441 5 

42 до 49 (осим 498) 
Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 
0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0442 
0462) 

I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 
(0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 +0443 
0449) 

1. Краткорочни кредити од матичних и 
зависних правних лица 

2. Краткорочни кредити од осталих 
повезаних правних лица 

3. Краткорочни кредити и зајмови у 
земљи 

4. Краткорочни кредити и зајмови у 
иностранству 

0444 

44462 45102 0 

42 14 2073 3552 0 

420 
14 1940 

421 0445 
14 133 

422 0446 

423 0447 





Попуњава правно лице - предузетник 

Матични број 08012440 

Седиште Ковин , Немањина 108 

Шифра делатности 4931 ПИБ 101406386 
Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PREVOZ JUGOPREVOZ-KOVIN, KOVIN 

БИЛАНС УСПЕХА 
за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године 

- у хиљадама динара - 

Износ 
Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 

Текућа година 

1 2 

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 
60 до 65, осим 62 и 63 

(1002 + 1009 + 1016 + 1017) 

I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ 
60 

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

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

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

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

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

5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 

6. Приходи од продаје робе на иностраном 
тржишту 

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

1003 

1002 
0 0 

1001 
70020 82294 

3 4 5 

Претходна година 

6 

601 1004 

602 1005 

603 

604 

605 

1006 

1007 

1008 

61 1009 
68353 80997 

610 
1. Приходи од продаје производа и услуга 
матичним и зависним правним лицима на домаћем 1010 
тржишту 

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

611 1011 

612 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим 1012 
повезаним правним лицима на домаћем тржишту 

4. Приходи од продаје производа и услуга осталим 
повезаним правним лицима на иностраном1013 
тржишту 

5. Приходи од продаје производа и услуга на 
домаћем тржишту 1014 

613 

614 
68353 80997 

615 6. Приходи од продаје готових производа и услуга 1015 
на иностраном тржишту 

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

IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 

1016 

1017 

64 

65 

1667 1297 



Износ 
Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 

Текућа година 

1 2 

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 
50 до 55, 62 и 63 

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

I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 

II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 

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

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

V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 

VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 

VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И 
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 

VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 

IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 

X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 

XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 

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

1018 
77542 90247 

3 4 5 

Претходна година 

6 

50 

62 

1019 

1020 

630 1021 

631 1022 

51 осим 513 

513 

52 

53 

540 

541 до 549 

55 

1023 

1024 

1025 

1026 

1027 

1028 

1029 

1030 

1031 

1032 

4248 

27850 

21056 

11039 

6541 

4318 

33790 

28896 

10904 

7546 

6808 4793 

7522 

17 

7953 

34 

                   I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА 
66, осим 662, 663 и 664 И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 
                   + 1036 + 1037) 

660 1. Финансијски приходи од матичних и зависних 
правних лица 

2. Финансијски приходи од осталих повезаних 
правних лица 

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

4. Остали финансијски приходи 

II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 

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

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 
1047) 

1033 8 0 

1034 

661 1035 

665 

669 

662 

1036 

1037 

1038 

8 

9 

663 и 664 1039 9 25 

56 1040 
1980 1836 

                   I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА 
56, осим 562, 563 и 564 ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ 
                   ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 
                   1045) 

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

1041 
0 0 

1042 



Износ 
Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 

Текућа година 

1 

561 

2 

2. Финансијски расходи из односа са осталим 
повезаним правним лицима 

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

4. Остали финансијски расходи 

II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 

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

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 
1040) 

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 
1032) 

3 

1043 

4 5 

Претходна година 

6 

565 

566 и 569 

562 

1044 

1045 

1046 1980 1836 

563 и 564 1047 

1048 

1049 
1963 1802 

683 и 685 
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ 
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО1050 
ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 

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

583 и 585 1051 14 

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 

57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 

1052 

1053 

4599 

5095 

528 

3194 

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ 
ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1054 
1050 - 1051 + 1052 - 1053) 

Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ 
ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1055 
1051 - 1050 + 1053 - 1052) 

М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 
ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ 
       1056 
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА 
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 
Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 
ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ 
       1057 
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА 
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 
Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 
1055 + 1056 - 1057) 1058 

9981 12435 

69-59 

59-69 

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 
                  1059 
+ 1057 - 1056) 
П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 

721 

део 722 

део 722 

723 

I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 

II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 

III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 

Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА 
ПОСЛОДАВЦА 

1060 

1061 

1062 

1063 

9981 12435 

5952 





Попуњава правно лице - предузетник 

Матични број 08012440 

Седиште Ковин , Немањина 108 

Шифра делатности 4931 ПИБ 101406386 
Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PREVOZ JUGOPREVOZ-KOVIN, KOVIN 

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ 
РЕЗУЛТАТУ 

за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године 

- у хиљадама динара - 

Износ 
Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj 

Текућа година 

1 2 

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА 

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) 

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) 

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ 
ГУБИТАК 

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

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

330 
а) повећање ревалоризационих резерви 

б) смањење ревалоризационих резерви 

2. Актуарски добици или губици по основу планова 
дефинисаних примања 

331 
а) добици 

б) губици 

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

332 
а) добици 

б) губици 

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

333 
а) добици 

б) губици 

2009 

2010 

2007 

2008 

2005 

2006 

2003 

2004 1246 

2001 

2002 9981 6483 

3 4 5 

Претходна година 

6 

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

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

334 
а) добици 

б) губици 

2011 

2012 





Попуњава правно лице - предузетник 

Матични број 08012440 

Седиште Ковин , Немањина 108 

Шифра делатности 4931 ПИБ 101406386 
Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PREVOZ JUGOPREVOZ-KOVIN, KOVIN 

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА 
ГОТОВИНЕ 

за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године 

- у хиљадама динара - 

Износ 
Позиција АОП 

Текућа година 

1 

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 
3001 

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

1. Продаја и примљени аванси 

2. Примљене камате из пословних активности 

3. Остали приливи из редовног пословања 

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

1. Исплате добављачима и дати аванси 

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 

3. Плаћене камате 

4. Порез на добитак 

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 

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

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

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА 
3013 

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

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 

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

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 

4. Примљене камате из активности инвестирања 

5. Примљене дивиденде 

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

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 

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

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 

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

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

3014 

3015 

3016 

3017 

3018 

3019 

3020 

3021 

3022 

3023 

3024 

0 0 

0 0 

3002 

3003 

3004 

3005 

3006 

3007 

3008 

3009 

3010 

3011 

3012 

6810 

2719 

2466 

94 

4499 

77571 

53034 

17515 

212 

75791 86319 

9 

2797 

89031 

61000 

25560 

5 

80290 89125 

2 3 

Претходна година 

4 





Попуњава правно лице - предузетник 

Матични број 08012440 

Седиште Ковин , Немањина 108 

Шифра делатности 4931 ПИБ 101406386 
Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PREVOZ JUGOPREVOZ-KOVIN, KOVIN 

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА 
КАПИТАЛУ 

за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године 

- у хиљадама динара - 

Компоненте капитала 
Редни 

ОПИС 
број АОП 

Основни капитал 

1 2 

Почетно стање претходне године на дан 
01.01.____ 

1 
а) дуговни салдо рачуна 

б) потражни салдо рачуна 

Исправка материјално значајних грешака и 
промена рачуноводствених политика 

2 
а) исправке на дуговној страни рачуна 

б) Исправке на потражној страни рачуна 

Кориговано почетно стање претходне године 
на дан 01.01. ____ 

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

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

Промене у претходној _____ години 

4 а) промет на дуговној страни рачуна 

б) промет на потражној страни рачуна 

Стање на крају претходне године 31.12.____ 

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

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

Исправка материјално значајних грешака и 
промена рачуноводствених политика 

6 
а) исправке на дуговној страни рачуна 

б) исправке на потражној страни рачуна 

Кориговано почетно стање текуће година на 
дан 01.01. _____ 

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

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

4013 4031 4049 

4011 

4012 

4029 

4030 

4047 

4048 

4009 4027 4045 

4007 

4008 

4025 

4026 

4043 

4044 

4005 4023 4041 

4003 

4004 

4021 

4022 

4039 

4040 

4001 

4002 66132 

4019 

4020 

4037 

4038 

3 

30 
АОП 

Уписани а неуплаћени капитал 

4 

31 
АОП 

Резерве 

5 

32 

4006 
66132 4024 4042 

5 

4010 
66132 4028 4046 

4014 
66132 4032 4050 



Компоненте капитала 
Редни 

ОПИС 
број АОП 

Основни капитал 

1 2 

Промене у текућој _____ години 

8 а) промет на дуговној страни рачуна 

б) промет на потражној страни рачуна 

Стање на крају текуће године 
31.12. _____ 

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

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

4017 4035 4053 

4015 

4016 

4033 

4034 

4051 

4052 

3 

30 
АОП 

Уписани а неуплаћени капитал 

4 

31 
АОП 

Резерве 

5 

32 

4018 
66132 4036 4054 



Компоненте капитала 
Редни 

ОПИС 
Број АОП 

Губитак 

1 2 

Почетно стање претходне године на дан 
01.01.____ 

1 
а) дуговни салдо рачуна 

б) потражни салдо рачуна 

Исправка материјално значајних грешака и 
промена рачуноводствених политика 

2 
а) исправке на дуговној страни рачуна 

б) исправке на потражној страни рачуна 

Кориговано почетно стање претходне године 
на дан 01.01. ____ 

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

4057 

4058 

4075 

4076 

4093 

4094 

4055 

4056 

32026 4073 

4074 

4091 

4092 

6 

35 
АОП 

Откупљене сопствене акције 

7 

047 и 237 
АОП 

Нераспоређени добитак 

8 

34 

32026 

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) 4060 
≥0 

Промене у претходној _____ години 

4 а) промет на дуговној страни рачуна 

б) промет на потражној страни рачуна 

Стање на крају претходне године 31.12.____ 

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

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

Исправка материјално значајних грешака и 
промена рачуноводствених политика 

6 
а) исправке на дуговној страни рачуна 

б) исправке на потражној страни рачуна 

Кориговано почетно стање текуће године на 
дан 01.01. _____ 

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

4065 

4066 

4063 

4061 

4062 

6483 

132 

4078 4096 

4079 

4080 

4097 

4098 

5 38377 4081 4099 

4064 4082 4100 

4083 

4084 

4101 

4102 

38377 4085 4103 

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) 
                  4068 
≥0 

4086 4104 



Компоненте капитала 
Редни 

ОПИС 
Број АОП 

Губитак 

1 2 

Промене у текућој _____ години 

8 а) промет на дуговној страни рачуна 

б) промет на потражној страни рачуна 

Стање на крају текуће године 
31.12. _____ 

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

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

4071 4089 4107 

4069 

4070 

9981 4087 

4088 

4105 

4106 

6 

35 
АОП 

Откупљене сопствене акције 

7 

047 и 237 
АОП 

Нераспоређени добитак 

8 

34 

48358 

4072 4090 4108 



Компоненте осталог резултата 

Редни 
ОПИС 

број АОП 
Ревалоризационе резерве 

1 2 

Почетно стање претходне године на дан 
01.01.____ 

1 
а) дуговни салдо рачуна 

б) потражни салдо рачуна 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика 

2 
а) исправке на дуговној страни рачуна 

б) исправке на потражној страни рачуна 

Кориговано почетно стање претходне 
године на дан 01.01. ____ 

3 а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 4113 
2б) ≥ 0 

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а 
             4114 
+ 2б) ≥ 0 
Промене у претходној _____ години 

4 а) промет на дуговној страни рачуна 

б) промет на потражној страни рачуна 

Стање на крају претходне године 
31.12.____ 

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

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

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика 

6 
а) исправке на дуговној страни рачуна 

б) исправке на потражној страни рачуна 

Кориговано почетно стање текуће 
године на дан 01.01. _____ 

7 а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 
               4121 
6б) ≥ 0 
б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а 4122 
+ 6б) ≥ 0 

4139 4157 

4119 

4120 

4137 

4138 

4155 

4156 

4117 4135 4153 

4115 

4116 

1246 4133 

4134 

4151 

4152 

4131 4149 

4111 

4112 

4129 

4130 

4147 

4148 

4109 

4110 64276 

4127 

4128 

4145 

4146 

9 

330 
АОП 

331 

Актуарски добици или 
губици 

10 

АОП 
332 

Добици или губици по основу улагања у 
власничке инструменте капитала 

11 

64276 4132 4150 

4118 
63030 4136 4154 

63030 4140 4158 



Компоненте осталог резултата 

Редни 
ОПИС 

број АОП 
Ревалоризационе резерве 

1 2 

Промене у текућој _____ години 

8 а) промет на дуговној страни рачуна 

б) промет на потражној страни рачуна 

Стање на крају текуће године 
31.12. _____ 

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

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

4125 4143 4161 

4123 

4124 

3972 4141 

4142 

4159 

4160 

9 

330 
АОП 

331 

Актуарски добици или 
губици 

10 

АОП 
332 

Добици или губици по основу улагања у 
власничке инструменте капитала 

11 

4126 
59058 4144 4162 



Компоненте осталог резултата 

Редни 
ОПИС 

број АОП Добици или губици по основу 
удела у осталом добитку или 
губитку придружених друштава 

12 

АОП Добици или губици по основу 
иностраног пословања и 
прерачуна финансијских 
 извештаја 

13 

АОП 
Добици или губици по основу 
хеџинга новчаног тока 

333 334 и 335 336 

1 2 

Почетно стање претходне године 
на дан 01.01.____ 

14 

1 
а) дуговни салдо рачуна 

б) потражни салдо рачуна 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена 
рачуноводствених политика 

4163 

4164 

4181 

4182 

4199 

4200 

2 
а) исправке на дуговној страни рачуна 4165 

б) исправке на потражној страни 
рачуна 

Кориговано почетно стање 
претходне године на дан 01.01. 
____ 

4166 

4183 

4184 

4201 

4202 

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

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

Промене у претходној _____ 
години 

4167 4185 4203 

4168 4186 4204 

4 
а) промет на дуговној страни рачуна 

б) промет на потражној страни рачуна 

Стање на крају претходне године 
31.12.____ 

4169 

4170 

4187 

4188 

4205 

4206 

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

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

Исправка материјално значајних 
грешака и промена 
рачуноводствених политика 

4171 4189 4207 

4172 4190 4208 

6 
а) исправке на дуговној страни рачуна 4173 

б) исправке на потражној страни 
рачуна 

Кориговано почетно стање текуће 
године на дан 01.01. _____ 

4174 

4191 

4192 

4209 

4210 

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

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

4175 4193 4211 

4176 4194 4212 



Компоненте осталог резултата 

Редни 
ОПИС 

број АОП Добици или губици по основу 
удела у осталом добитку или 
губитку придружених друштава 

12 

АОП Добици или губици по основу 
иностраног пословања и 
прерачуна финансијских 
 извештаја 

13 

АОП 
Добици или губици по основу 
хеџинга новчаног тока 

333 334 и 335 336 

1 2 

Промене у текућој _____ години 

14 

8 а) промет на дуговној страни рачуна 

б) промет на потражној страни рачуна 

Стање на крају текуће године 
31.12. _____ 

4177 

4178 

4195 

4196 

4213 

4214 

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

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

4179 4197 4215 

4180 4198 4216 



Компоненте осталог резултата 
Ре 
дни 

ОПИС 
број АОП 

337 

Добици или губици по основу ХОВ 
расположивих за продају 

15 16 17 

 Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3Губитак изнад капитала [∑(ред 
АОП до кол 15) - ∑(ред 1а кол 3 до кол АОП 1а кол 3 до кол 15) - ∑(ред 1б 
         15)] ≥ 0кол 3 до кол 15)] ≥ 0 

1 2 

Почетно стање претходне године 
на дан 01.01.____ 

1 
а) дуговни салдо рачуна 

б) потражни салдо рачуна 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена 
рачуноводствених политика 

4217 
4235 

4218 
98382 4244 

2 
а) исправке на дуговној страни рачуна 

б) исправке на потражној страни 
рачуна 

Кориговано почетно стање 
претходне године на дан 01.01. 
____ 

4219 
4236 

4220 
4245 

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

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

Промене у претходној _____ 
години 

4221 

4237 
4222 

98382 4246 

4 
а) промет на дуговној страни рачуна 

б) промет на потражној страни рачуна 

Стање на крају претходне године 
31.12.____ 

4223 

4224 

4238 
4247 

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

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

Исправка материјално значајних 
грешака и промена 
рачуноводствених политика 

4225 

4239 
4226 

90785 4248 

6 
а) исправке на дуговној страни рачуна 

б) исправке на потражној страни 
рачуна 

Кориговано почетно стање текуће 
године на дан 01.01. _____ 

4227 
4240 

4228 
4249 

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

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

4229 

4241 
4230 

90785 4250 





AD »JUGOPREVOZ-KOVIN« KOVIN 
Napomene uz finansijske izveštaje 

1. OPŠTE INFORMACIJE 

AD „JUGOPREVOZ-KOVIN“ KOVIN (u daljem tekstu Društvo) je pravni naslednik pravnog 
lica u društvenoj svojini,KOZARA, osnovanog 05.10.1948. godine. 

Registrovana pretežna delatnost Društva je gradski i prigradski kopneni prevoz putnika. 

Organ upravljanja Društvom je direktor. 
Poreski identifikacioni broj (PIB) Društva je 101406386 a matični broj 08012440. 

Društvo je u toku 2015. god. imalo 39 prosečno zaposlenih, a u toku 2014.god. 46 zaposlenih. 

Sedište Društva je u Kovinu, ulica Nemanjina 108. 

2. OSNOVE ZA SASTAVLЈANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 

Osnov za sastavljanje i prikazivanje finansijskih izveštaja čini: Zakonska, Profesionalna i 
Interna regulativa. 

Pod zakonskom regulativom podrazumevaju se zakoni i podzakonski propisi koji se donose 
za izvršenje zakona. Prema odredbama člana 5. Zakona o računovodstvu (Službeni glasnik 
RS broj 62/2013) pravna lica i preduzetnici dužni su da vođenje poslovnih knjiga, priznavanje i 
vrednovanje imovine i obaveza, prihoda i rashoda, sastavljanje, prikazivanje, dostavljanje i 
obelodanjivanje informacija u finansijskim izveštajima vrše u skladu sa ovim zakonom. 

Prema odredbama člana 20. Zakona o računovodstvu, za priznavanje, vrednovanje, 
prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima, velika pravna lica, pravna 
lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja (matična pravna 
lica), javna društva, odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna društva, u skladu 
sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, nezavisno od veličine, primenjuju profesionalnu 
regulativu – MSFI. 

Pod profesionalnom regulativom MSFI podrazumeva se: 
    Konceptualni okvir za finansijsko izveštavanje (Okvir); 
    Međunarodni računovodstveni standardi (MRS); 
    Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja (MSFI); 
    Tumačenja izdata od Komiteta za tumačenje računovodstvenih standarda, naknadne 
       izmene tih standarda i sa njima povezana tumačenja odobrena od Odbora za MRS 
       čiji je prevod Ministar finansija utvrdio Rešenjem broj 401-00-896/2014-16 (Službeni 
       glasnik RS broj 35/2014.) 

Pod internom regulativom prema odredbama člana 2. tačka 13) Zakona o računovodstvu 
podrazumevaju se Opšta akta koja donosi pravno lice, a koja sadrže posebna upustva i 
smernice za organizaciju računovodstva i vođenje poslovnih knjiga, računovodstvene politike 
za priznavanje, vrednovanje imovine i obaveza, prihoda i rashoda, kao i druga pitanja vođenja 
poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja za koja je ovim zakonom propisano da se 
utvrđuju opštim aktima pravnog lica. 

Finansijski izveštaji o kojima izveštavamo sastavljeni su, po svim materijalno značajnim 
pitanjima, u skladu sa Zakonom o računovodstvu, podzakonskim propisima donetim na 
osnovu Zakona i internom regulativom – opštim aktima Društva 
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AD »JUGOPREVOZ-KOVIN« KOVIN 
Napomene uz finansijske izveštaje 

2. OSNOVE ZA SASTAVLЈANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (nastavak) 

Priloženi finansijski izveštaji prikazani su u formi propisanoj Pravilnikom o sadržini i formi 
obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, i preduzetnike ( "Službeni 
glasnik RS" 95/14 u daljem tekstu Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja), 
a prema Pravilniku o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, 
zadruge i preduzetnike ("Službeni glasnik RS" 95/14) u daljem tekstu Pravilnik o Kontnom 
okviru). 

Navedeni pravilnici su zasnovani na zakonski definisanom skupu finansijskih izveštaja koji su 
definisani u MRS 1 – Prezentacija finansijskih izveštaja. 

Sastavljanje i prikazivanje finansijskih izveštaja u skladu sa MSFI zahteva od rukovodstva 
Društva korišćenje najboljih mogućih procena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekte na 
iskazane vrednosti sredstava i obaveza kao i obelodanjivanje potencijalnih potraživanja i 
obaveza na dan sastavljanja finansijskih izveštaja, i prihoda i rashoda u toku izveštajnog 
perioda. Ove procene i pretpostavke su zasnovane na informacijama koje su raspoložive na 
dan sastavljanja finansijskih izveštaja. Stvarni rezultati mogu se razlikovati od navedenih 
procena. Procene se razmatraju periodično, a kada korekcije postanu neophodne, iskazuju se 
u bilansima za periode u kojima su postale poznate. 

Finansijski izveštaji su sastavljeni na proceni rukovodstva da će Društvo da nastavi 
poslovanje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja, odnosno da će da nastavi poslovanje u 
predvidivoj budućnosti. 

Finansijski izveštaji Društva su iskazani u hiljadama dinara. Dinar predstavlja zvaničnu 
izveštajnu i funkcionalnu valutu u Republici Srbiji. 

Prema odredbama člana 32. stav 2 Zakona o računovodstvu, za istinito i pošteno prikazivanja 
finansijskog položaja i uspešnosti poslovanja Društva odgovoran je zakonski zastupnik, organ 
upravljanja i nadležni organ Društva kao i lice koje je odgovorno za vođenje poslovnih knjiga i 
sastavljanje finansijskih izveštaja. 

3. 

3.1. 

PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA 

Nekretnine, postrojenja i oprema 

Nekretnine, postrojenja i oprema, su materijalna sredstva koja Društvo drži za upotrebu pri 
obavljanju delatnosti, za isporuku robe ili pružanje usluga, za iznajmljivanje drugim licima ili u 
administrativne svrhe, i za koja se očekuje da će se koristiti duže od jednog obračunskog 
perioda. 

Početno merenje nekretnina, postrojenja i opreme se vrši po nabavnoj vrednosti ili ceni 
koštanja. Nabavnu vrednost čini vrednost po fakturi dobavljača umanjena za porez koji se 
refundira i uvećana za sve troškove nastale do stavljanja nekretnina, postrojenja i opreme u 
upotrebu, kao i za inicijalnu procenu troškova demontiranja, uklanjanja i restauracije 
područja na kome je sredstvo locirano (u skladu sa paragrafom 16 MRS 16 - „Nekretnine, 
postrojenja i oprema“). 

Naknadni izdatak za nekretninu, postrojenje i opremu priznaje se kao sredstvo samo kada se 
tim izdatkom poboljšava stanje sredstava iznad njegovog prvobitno procenjenog 
standardnog učinka. 

Izdatak za popravke i održavanje nekretnina, postrojenja i opreme nastaje radi obnavljanja ili 
održavanja budućih ekonomskih koristi koje Društvo može da očekuje od prvobitnog 
procenjenog standardnog učinka tog sredstva. Kao takav, on se priznaje kao rashod u 
trenutku kada nastane. 
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AD »JUGOPREVOZ-KOVIN« KOVIN 
Napomene uz finansijske izveštaje 

3. 

3.1. 

PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak) 

Nekretnine, postrojenja i oprema (nastavak) 

Nakon početnog priznavanja, nekretnine, postrojenja i oprema iskazuju se u skladu sa 
paragrafom 30 MRS 16, po modelu nabavne vrednosti, tako što se nabavna vrednost 
umanjuje za ukupan iznos akumulirane amortizacije i ukupan iznos akumuliranih gubitaka 
zbog obezvređenja. 

Osnovicu za amortizaciju nekretnina, postrojenja i opreme čini nabavna vrednost ili cena 
koštanja po odbitku preostale vrednosti sredstava. Ako je preostala vrednost sredstava 
beznačajna, smatra se da je jednaka nuli, a kada je značajna, preostala vrednost se 
procenjuje na dan sticanja i ne povećava se naknadno zbog promene cena. 

Nekretnine, postrojenja i oprema otpisuju se na teret rashoda putem amortizacije. Iznos 
nekretnina, postrojenja i opreme koji podleže amortizaciji otpisuje se sistemski - 
proporcionalno, tokom njihovog korisnog veka trajanja primenom stope za amortizaciju koje 
se utvrđuju putem sledećeg obrasca: stopa amortizacije = 100/korisni vek trajanja sredstva. 

Nekretnine, postrojenja i oprema prestaju da se iskazuju u Bilansu stanja, nakon otuđivanja 
ili kada je sredstvo trajno povučeno iz upotrebe i kada se od njegovog otuđenja ne očekuju 
nikakve buduće ekonomske koristi. 

U skladu sa paragrafom 55 MRS 16, amortizacija sredstva prestaje kada se ono isknjiži 
odnosno kada je neto knjigovodstvena vrednost sredstva jednaka nuli. Stoga se sa 
amortizacijom ne prestaje kada se sredstvo ne koristi. 

Dobici ili gubici koji proisteknu iz rashodovanja ili otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme 
utvrđuju se kao razlika između procenjenih neto priliva od prodaje i iskazane neto 
knjigovodstvene vrednosti sredstava i prikazuju se kao prihod ili rashod u bilansu uspeha. 

Amortizacija po stopama za poreske svrhe 

Zakon o porezu na dobit preduzeća reguliše da se osnovnim sredstvima smatraju materijalna 
sredstva čiji je vek trajanja duži od jedne godine i čija je vrednost veća od jedne prosečne 
plate u Republici Srbiji. Društvo vodi posebnu evidenciju osnovnih sredstava u cilju obračuna 
amortizacije u poreske svrhe. 

Shodno poreskim propisima, Društvo klasifikuje nekretnine, postrojenja i opremu u pet 
amortizacionih grupa po kojima se vrši obračun amortizacije koja se priznaje kao trošak u 
poreskom bilansu. U prvu grupu su klasifikuju se nekretnine, za koje se poreski iznos 
amortizacije utvrđuje primenom jedinstvene stope od 2,5% na nabavnu vrednost, uvećanu za 
nove nabavke nekretnina i umanjenu za nekretnine otuđene u narednim periodima. 

Sva postrojenja i oprema su klasifikovani u četiri grupe (grupe II do V) za koje se iznos 
amortizacije u poreske svrhe utvrđuje primenom stopa od 10%, 15%, 20% i 30% na sadašnju 
vrednost iskazanu na početku poslovne godine, uvećanu za nove nabavke po nabavnoj 
vrednosti, a umanjenu za otuđenja po prodajnoj vrednosti. Stope se primenjuju na preostalu 
sadašnju vrednost, odnosno po degresivnom metodu. Za razliku između amortizacije 
utvrđene u skladu sa MSFI i poreske amortizacije, iskazuju se odloženi poreski efekti, ukoliko 
su materijalni. 
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AD »JUGOPREVOZ-KOVIN« KOVIN 
Napomene uz finansijske izveštaje 

3. 

3.2. 

PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak) 

Dugoročni finansijski plasmani 

Dugoročni finansijski plasmani obuhvataju: Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i 
Dugoročne stambene kredite date zaposlenima. 

Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica vrednuju se po nominalnoj vrednosti izvršenih 
ulaganja. Naknadno odmeravanje vrši se po modelu nabavne vrednosti, što podrazumeva da 
se sve isplaćene dividende od pridruženog pravnog lica priznaju kao finansijski prihod u 
Bilansu uspeha tekućeg perioda i da ne utiču na promenu vrednosti učešća u kapitalu. 

Dugoročni stambeni krediti zaposlenima početno se priznaju po vrednosti datog zajma 
zaposlenom. Naknadno merenje vrši se umanjenjem početne vrednosti za sve realizovane 
naplate glavnice datog kredita zaposlenom. 

Potraživanja 

Kratkoročna potraživanja obuhvataju potraživanja od kupaca u zemlji po osnovu prodaje 
dobara i usluga. 

Potraživanja od kupaca mere se po vrednosti iz orginalne fakture. Ispravka vrednosti 
potraživanja od kupaca vrši se pod uslovom da su potraživanja prethodno bila uključena u 
prihode Društva i da se ne odnose na povezana pravna lica, a na osnovu procene 
rukovodstva, utvrđene na kraju poslovne godine, o naplativosti postojećih potraživanja. 

Na kraju svake naredne godine, rukovodstvo vrši nove procene potrebnih ispravki, pri čemu 
se u skladu sa paragrafima 32. do 40. MRS 8 „Računovodstvene politike, promene u 
računovodstvenim procenama i greške“ promene procene ne odnose na prethodne periode, 
ne predstavljaju ispravku greške, niti promenu računovodstvene politike. 

3.3. 

3.4. Kapital 

Kapital se definiše kao preostali interes u sredstvima Društva, nakon odbitka svih njegovih 
obaveza. 

Kapital se iskazuje po nominalnoj vrednosti, posebno svaka vrsta kapitala: Osnovni kapital; 
Rezerve; Gubitak. Vrednost kapitala koriguje se za iznos iskazanog gubitka, do visine 
kapitala, a eventualni deo gubitka iznad visine kapitala iskazuje se u aktivi bilansa stanja. 

3.5. Obaveze 

Obavezama se smatraju Dugoročne obaveze i Kratkoročne obaveze. 

Dugoročne obaveze su obaveze koje dospevaju za plaćanje u roku dužem od godinu dana od 
dana činidbe, odnosno od dana bilansa. 

Kao kratkoročne obaveze, u smislu odredaba paragrafa 60 MRS 1 – Prezentacija finansijskih 
izveštaja, klasifikuju se obaveze za koje se očekuje da će biti izmirene u toku uobičajenog 
poslovnog ciklusa, odnosno ako dospevaju za izmirenje u roku od dvanaest meseci od 
datuma bilansa stanja. 

U skladu sa odredbama Pravilnika o sadržini i formi finansijskih izveštaja, Društvo je u okviru 
bilansne pozicije Kratkoročne obaveze iskazalo: Kratkoročne finansijske obaveze; Obaveze iz 
poslovanja; Ostale kratkoročne obaveze; Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i 
ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja. 
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AD »JUGOPREVOZ-KOVIN« KOVIN 
Napomene uz finansijske izveštaje 

3. 

3.5. 

PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak) 

Obaveze (nastavak) 

Kod početnog priznavanja, saglasno paragrafu 43 MRS 39 – Finansijski instrumenti: 
priznavanje i odmeravanje, Društvo meri finansijske obaveze po njihovoj nabavnoj vrednosti, 
koja predstavlja poštenu vrednost naknade koja je primljena za njih, odnosno u visini 
nominalnih iznosa, koji proizilaze iz poslovnih i finansijskih transakcija. 

Troškovi transakcija koji su direktno povezani sa sticanjem finansijskih obaveza uključuju se u 
početno merenje finansijskih obaveza. 

Kod naknadnog vrednovanja, Društvo meri obaveze po amortizovanoj vrednosti. Povećanje 
obaveza po osnovu obračunate kamate pripisuje se odgovarajućim obavezama na teret 
finansijskih rashoda – kamata. 

Umanjenje obaveza po osnovu zastarelosti, prinudnog poravnanja, vanparničnog poravnanja, 
konačne sudske odluke ili drugog konačnog upravnog akta, kao i u drugim slučajevima kada 
Društvo poseduje verodostojni dokaz, vrši se direktnim otpisom obaveza u korist ostalih 
prihoda. 

3.6. Prihodi 

U skladu sa paragrafom 7 MRS 18 Prihod je bruto priliv ekonomskih koristi tokom datog 
perioda, koji nastaje iz redovnih aktivnosti Društva, kada taj priliv rezultuje povećanjem 
kapitala, sem uvećanja kapitala koja se odnose na dodatne uloge vlasnika kapitala. 

Prihodi se odmeravaju po fer vrednosti primljenih naknada ili potraživanja. Dakle, prihodi se 
odmeravaju po fer (pravičnoj) vrednosti primljene naknade ili naknade koja će se primiti i 
predstavljaju iznose koji se dobijaju za prodatu robu i izvršene usluge u toku redovnog 
poslovanja, umanjene za rabate i druge popuste, porez na dodatu vrednost i druge poreze pri 
prodaji. 

Prihodi od usluga - Kada se rezultat neke transakcije koja uključuje pružanje usluga može 
pouzdano izmeriti, prihod povezan sa tom transakcijom treba da bude priznat prema stepenu 
dovršenosti te transakcije na datum Bilansa stanja. 

Dobici predstavljaju druge stavke koje zadovoljavaju definiciju prihoda i mogu, ali ne moraju 
da proisteknu iz uobičajenih aktivnosti Društva. Dobici predstavljaju povećanja ekonomskih 
koristi i kao takvi po prirodi nisu različiti od prihoda. Dobici uključuju dobitke proistekle iz 
prodaje dugoročnih sredstava, nerealizovane dobitke; na primer, one što proističu iz 
revalorizacije utrživih vrednosnih papira i one što rezultiraju iz porasta iskazane vrednosti 
dugoročnih sredstava. Dobici se prikazuju na neto osnovi, nakon umanjenja za odgovarajuće 
rashode. 

3.7. Rashodi 

Rashodi obuhvataju troškove koji proističu iz redovnih aktivnosti Društva i gubitke. Troškovi 
koji proističu iz redovnih aktivnosti Društva uključuju: Troškove zarada, naknada zarada i 
ostale lične rashode; Troškove amortizacije i rezervisanja i Ostale poslovne rashode. 

Gubici predstavljaju druge stavke koje zadovoljavaju definiciju rashoda i mogu, ali ne moraju, 
da proisteknu iz uobičajenih aktivnosti Društva. Gubici predstavljaju smanjenja ekonomskih 
koristi i kao takvi nisu po svojoj prirodi različiti od drugih rashoda. Gubici se prikazuju na 
neto osnovi, nakon umanjenja za odgovarajuće prihode. 
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AD »JUGOPREVOZ-KOVIN« KOVIN 
Napomene uz finansijske izveštaje 

3. 

3.8. 

PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak) 

Pozitivne i negativne kursne razlike 

Poslovne promene u stranim sredstvima plaćanja tokom godine preračunavaju se u dinare 
po zvaničnom srednjem deviznom kursu Narodne Banke Srbije važećem na dan svake 
promene (promptni kurs). 

Sve pozicije sredstava i obaveza u stranim sredstvima plaćanja su preračunate u njihovu 
dinarsku protivvrednost po zvaničnom srednjem deviznom kursu Narodne Banke Srbije 
važećem na dan bilansa stanja. 

Pozitivne i negativne kursne razlike nastale po osnovu kursiranja knjižene su u korist ili na 
teret bilansa uspeha. 

3.9. Porezi i doprinosi 

Porez na dobitak 

Tekući porez na dobitak 

Porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa odredbama 
Zakona o porezu na dobit pravnih lica (Službeni Glasnik RS broj 48/2013). 

Porez na dobitak obračunat je po stopi od 15% na poresku osnovicu koja je prikazana u 
poreskom bilansu. Poreska osnovica se utvrđuje usklađivanjem dobitka koji Društvo iskazuje 
u bilansu uspeha, sa zahtevima odredbi iz Zakona o porezu na dobit pravnih lica, kojima su 
definisani prihodi i rashodi koji se priznaju pri utvrđivanju poreske osnovice u poreskom 
bilansu. 

Poreski propisi u Republici Srbiji ne dozvoljavaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda 
iskoriste kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u određenom prethodnom periodu. 
Međutim, gubici iz tekućeg perioda mogu se koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih 
obračunskih perioda, ali ne duže od 10 godina. 

Odloženi porez na dobitak 

Odloženi porez na dobitak se obračunava korišćenjem metode utvrđivanja obaveza prema 
bilansu stanja, za privremene razlike proizašle iz razlike između poreske osnove potraživanja 
i obaveza i njihove knjigovodstvene vrednosti. Važeće poreske stope na datum bilansa 
stanja se koriste za utvrđivanje razgraničenog iznosa poreza na dobitak. Odložene poreske 
obaveze se priznaju za sve oporezive privremene razlike. Odložena poreska sredstva se 
priznaju za sve odbitne privremene razlike i poreske gubitke i kredite, koji se mogu prenositi 
u naredne fiskalne periode, do stepena do kojeg će verovatno postojati oporezivi dobitak od 
kojeg se odložena poreska sredstva mogu iskoristiti. 

Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata 

Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata uključuju porez na imovinu, kao i druge poreze i 
doprinose u skladu sa republičkim i opštinskim propisima. 
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AD »JUGOPREVOZ-KOVIN« KOVIN 
Napomene uz finansijske izveštaje 

4. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA 
(u hiljadama dinara) 

Zemljište 

Nabavna vrednost 
Stanje 31.12.2014. godine 
Povećanja u toku godine 
Smanjenja u toku godine 
Stanje 31.12.2015. godine 

Ispravka vrednosti 
Stanje 31.12.2014. godine 
Amortizacija u toku godine 
Smanjenja u toku godine 
Stanje 31.12.2015. godine 

Sadašnja vrednost 
31.12.2014. godine 
31.12.2015. godine 

8.588 
    - 

8.588 

Nekretnine 

75.306 
     - 

75.306 

Oprema 

72.813 
     - 
13.869 
58.944 

Ukupno 

156.707 
       - 
  13.869 
 142.838 

- 
- 

- 

4669 
 774 

5.442 

48141 
  5767 
10140 
43.768 

52.810 
 6.541 
10.140 
49.210 

8.588 
8.588 

70.637 
69864 

24.665 
15.176 

108.890 
 93.628 

5. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 
            U hiljadama dinara 
31. 12. 2014.31.12.2015. 

Učešća u kapitalu 
Stambeni krediti zaposlenima 

  - 
141 

141 

396- 
125- 

521- 

6. ZALIHE 
          U hiljadama dinara 
31.12.2014.31.12.2015. 

Materijal, rezervni delovi,sitan inventar 
Plaćeni avansi za zalihe i usluge 

3.031 
   41 

3.072 

1.681 
   29 

1710 

7. POTRAŽIVANJA 

          U hiljadama dinara 
31.12.2014.31.12.2015. 

Kupci u zemlji 
Potraživanja iz specifičnih poslova 
Ostala potraživanja 

 2.995 
   277 
23.478 

26.750 

 1.173 
   264 
22.833 

24.270 
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AD »JUGOPREVOZ-KOVIN« KOVIN 
Napomene uz finansijske izveštaje 

7. POTRAŽIVANJA (nastavak) 

Potraživanja od kupaca u zemlji koja na dan 31.12.2015. godine iznose 1.173 hiljada dinara , 
odnose se na potraživanja od sledećih kupaca: 
                                                                       U hiljadama dinara 
                                                            31.12.2014.31.12.2015. 
OSTALI KUPCI1351376 
HIP Azotara Pančevo267- 
STOJANOV SZR580- 

NAPREDAK AD 
TESLA 

670 
127 

2.995 

670 
127 

1.173 

Ostala potraživanja na dan 31.12.2015. godine iznose 22833 hiljada dinara 
                                                                       U hiljadama dinara 
                                                           31.12.2014.31.12.2015. 

Potraživanja od zaposlenih i bivših zaposlenih 
Potraživanja od fonda za zdravstveno osiguranje 
Potraživanja za više plaćen porez 

23.458 
    19 
     1 

23.478 

22833 
    - 
    - 

22833 

8. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA 
          U hiljadama dinara 
31.12.2014.31.12.2015. 

Tekući račun NLB Banka 
Tekući račun Vojvođanska Banka 
Blagajna dinarska 
Blagajna devizna 

  2 
228 
565 
365 

1.160 

  2 
108 
260 
425 

795 

9. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 

Aktivna vremeska razgraničenja na dan 31.12.2015. godine iznose 0 

10. OSNOVNI KAPITAL 
          U hiljadama dinara 
31.12.2014.31.12.2015. 

Akcijski kapital 
Društveni kapital 

60.613 
 5.519 

66.132 

60.613 
 5.519 

66.132 
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AD »JUGOPREVOZ-KOVIN« KOVIN 
Napomene uz finansijske izveštaje 

11. REVALOZACIONE REZERVE 

Revalizacione rezerve na dan 31. decembra 2015. su 59.058 a 31.12.2014. godine iznosio je 
63.030 hiljada dinara, nastale su procenom vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme, 
izvršenom u ranijim godinama osim 2212 hiljada dinara koje su nastale odlukom skupštine 
akcionara o pokrićku gubitka od 26.05.2010.godine. U 2015-oj godini po osnovu rashoda 
opreme smanjene su revalorizacione rezerve za iznos od 3.972 hiljada dinara. 

12. GUBITAK 

Akumulirani gubitak Društva na dan 31.12.2015. godine iznosi 48.358 hiljada dinara, a na 
dan 31.12.2014. godine je iznosio 38.377 hiljada dinara. Povećanje akumuliranog gubitka na 
dan 31.12.2015. godine u odnosu na 31.12.2014. godine u iznosu od 9.981 hiljada dinara. 

DUGOROČNA REZERVISANJA 

Dugoročna rezervisanja koja na dan 31.12.2015. iznose 293 hiljada dinara, a na dan 
31.12.2014. godine 529 hiljadu dinara, odnose se na rezervisanja za otpremnine 
zaposlenima, prilikom odlaska u penziju. 

KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE 

          U hiljadama dinara 
31.12.2014.31.12. 2015. 

Obaveze po osnovu pozajmica 3.552 

3.552 

2073 

2073 

13. 

14. 

15. PRIMLJENI AVSANSI, DEPOZITI I KAUCIJE I OBAVEZE IZ POSLOVANJA 
                                                             U hiljadama dinara 
                                                   31.12.2014.31.12.2015. 

Avansi primljeni od kupaca 
Dobavljači u zemlji 
Ostale obaveze iz poslovanja 

   332 
11.772 
    36 

12.140 

   287 
12.750 
     - 

13.037 

16. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE 

          U hiljadama dinara 
31.12.2014.31.12.2015. 

Obaveze iz specifičnih poslova 
Obaveze po osnovu neto zarada 
Obaveze po osnovu poreza i doprinosa iz zarada 
Obaveze po osnovu obustava 

     5 
11.333 
 7.047 
 7.021 

25.406 

    4 
15708 
 6254 
 4975 

26941 

17. OBAVEZE PO OSNOVU PDV-a 
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AD »JUGOPREVOZ-KOVIN« KOVIN 
Napomene uz finansijske izveštaje 

          U hiljadama dinara 
31.12.2014.31.12.2015. 

Obaveze po osnovu PDV iz tekuće godine 1.689 

1.689 

127 

127 

18. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE 

          U hiljadama dinara 
31.12.2014.31.12.2015. 

Naknada za uređenje građevinskog zemljišta 
Taksa na isticanje firme 
Obaveze po osnovu poreza na imovinu 
Ostale obaveze za poreze i doprinose 

   30 
    6 
   77 
2.202 

2.315 

   30 
    9 
   90 
2.151 

2.280 

19. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI 
 U hiljadama dinara 
2014.2015. 

Bruto zarade 
Doprinosi na teret poslodavca 
Ostali lični rashodi 

24.291 
 4.143 
   462 

28.896 

17.088 
 3.084 
   884 

21.056 

20. TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA 
 U hiljadama dinara 
2014.2015. 

Troškovi amortizacije građevinskih objekata 
Troškovi amortizacije opreme 

  774 
6.772 

7.546 

  774 
5.767 

6.541 

21. TROŠKOVI MATERIJALA I ENERGIJE 
 U hiljadama dinara 
2014.2013. 

Troškovi materijala 
Troškovi goriva i enrgije 

 4.318 
33.790 

38.108 

  4248 
23.602 

27.850 

22. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA I NEMATERIJALNI TROŠKOVI 
 U hiljadama dinara 
20142015 

Troškovi proizvodnih usluga 
Nematrejalni troškovi 

10.904 
 4.793 

15.697 

11.039 
 6.808 

17.847 

23. FINANSIJSKI RASHODI 
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Dragan Ranković 
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 

SKUPŠTINI AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PREVOZ JUGOPREVOZ-KOVIN, 
KOVIN 

Izveštaj o finansijskim izveštajima 

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Akcionarskog društva za prevoz Jugoprevoz- 
Kovin, Kovin (u daljem tekstu Društvo) koji obuhvataju bilans stanja na dan 31.12.2015. godine bilans 
uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o tokovima gotovine i izveštaj o promenama na kapitalu, 
za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomena 
uz finansijske izveštaje. 

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje 

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u 
skladu sa računovodstvenim 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 nedozvoljene radnje ili greške. 

Odgovornost revizora 

Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o navedenim finansijskim izveštajima na osnovu izvršene 
revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i Zakonom o reviziji 
Republike Srbije. Ovi standardi nalažu da se pridržavamo etičkih zahteva i da reviziju planiramo i 
izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže 
materijalno značajne pogrešne iskaze. 

Revizija uključuje sprovođenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i 
obelodanjivanjima u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na revizorskom 
prosuđivanju, uključujući procenu rizika postojanja materijalno značajnih pogrešnih iskaza u 
finansijskim izveštajima, nastalih usled nedozvoljene radnje ili greške. Prilikom procene rizika, revizor 
sagledava interne kontrole relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih izveštaja, radi 
osmišljavanja revizijskih postupaka, koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja 
mišljenja o delotvornosti internih kontrola pravnog lica. Revizija, takođe, uključuje ocenu adekvatnosti 
primenjenih računovodstvenih politika i opravdanosti računovodstvenih procena koje je izvršilo 
rukovodstvo, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja. 

Smatramo da su pibavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju osnovu za 
izražavanje našeg revizijskog mišljenja sa rezervom. 

Osnov za mišljenje sa rezervom 

1. U bilansu stanja na dan 31.12.2015. godine, Društvo je priznalo odložena poreska sredstva, koja 
se odnose na poreski efekat razlike između sadašnje vrednosti osnovnih sredstava za poreske i 
računovodstvene svrhe, u iznosu od 628 hiljada dinara. Preračunom efekata odloženih poreza 
utvrdili smo da bi na dan 31.12.2015. godine trebale da budu priznate odložene poreske obaveze od 
9 hiljada dinara. 

2. Kupci u zemlji, u bilansu stanja na dan 31.12.2015. godine iznose 1.173 hiljada dinara. Ova 
potraživanja sadrže 864 hiljade dinara potraživanja od kupaca koji nisu povezana pravna lica, kojima 
se istovremeno ne duguje, a koja su starija od godinu dana i koja nisu naplaćena do datuma 
izdavanja ovog izveštaja. Društvo nije izvršilo odgovarajuće obezvređenje navedenih potraživanja po 
osnovu potencijalne nenaplativosti, što bi moglo da ima uticaj na iskazan rezultat poslovanja za 
2015. godinu. 
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 

SKUPŠTINI AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PREVOZ JUGOPREVOZ-KOVIN, 
KOVIN (nastavak) 

3. U postupku revizije, utvrdili smo da je Društvo, na osnovu odluke o pokriću gubitka iz ranijih 
godina, koju je donela skupština akcionara Društva dana 26.5.2010. godine, uvećalo revalorizacione 
rezerve, koje se odnose na razliku između procenjene vrednosti opreme i njihove prethodne 
vrednosti i uvećalo gubitak ranijih godina. Efekat ovakvog evidentiranja te odluke, a imajući u vidu i 
naknadne događaje, je više iskazna vrednost revalorizacionih rezervi i gubitka na dan 31.12.2015. 
godine u iznosu od 2.212 hiljada dinara. 

4. Društvo je u bilansu stanja na dan 31.12.2015. godine (kao i na dan 31.12.2014.) iskazalo 
Društveni kapital u vrednosti od 5.519 hiljada dinara. Ovaj društveni kapital evidentiran je u 
poslovnim knjigama Društva na osnovu odluke o pokriću gubitka iz ranijih godina, koju je donela 
skupština akcionara Društva dana 26.5.2010. godine. Imajući u vidu da odlukom o pokriću gubitka ne 
može da se stvori Društveni kapital niti poveća gubitak, a što je evidentirano u poslovnim knjigama 
Društva, to su društveni kapital, kao i gubitak ranijih godina u bilansu stanja na dan 31.12.2015. 
godine više iskazani za 5.519 hiljada dinara. Napominjemo i to da je Društvo, akcionarsko društvo i 
kao takvo ne može da ima društveni kapital. 

Mišljenje s rezervom 

Po našem mišlјenju, osim za efekte koje na finansijske izveštaje imaju pitanja navedena u okviru 
podnaslova Osnov za mišljenje sa rezervom, finansijski izveštaji, istinito i objektivno, po svim 
materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj Akcionarskog društva za prevoz 
Jugoprevoz-Kovin, Kovin na dan 31.12.2015. godine, kao i rezultat njegovog poslovanja za godinu 
koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. 

Skretanje pažnje 

1. Društvo je u bilansu stanja na dan 31.12.2015. godine, iskazalo Druga potraživanja u iznosu od 
22.833 hiljade dinara. U okviru ove pozicije, priznata su potraživanja od zaposlenih po osnovu 
krivične prijave u iznosu od 11.935 hiljada dinara. Taj iznos predstavlja nenaplaćeni deo od ukupno 
14.548 hiljada dinara, za koliko je Društvo formiralo ova potraživanja i uvećalo neraspoređeni dobitak 
u toku 2012. godine. I pored toga što rukovodstvo i pravni zastupnici Društva, sa značajnim 
stepenom izvesnosti, očekuju pozitivan ishod ovog spora, postoji neizvesnost u pogledu mogućnosti i 
roka naplate ovih potraživanja. 

2. Na dan 31.12.2015. godine zaposleni, bivši zaposleni i njihovi naslednici vode ili su već 
prvostepeno okončani ukupno šezdesetšest sporova, protiv Društva, na ime razlike u isplaćenim 
zaradama i naknadama zarada kao i za neisplaćene zarade i poreze i doprinose iz zarada. Društvo u 
vanbilansoj pasivi nije priznalo odgovarajući iznos potencijalnih obaveza, niti je u bilansu stanja na 
dan 31.12.2015. godine prikazalo rezervisanja po osnovu eventualnih negativnih ishoda navedenih 
sporova, jer je procena pravnih zastupnika Društva da će ishod ovih sporova biti pozitivan po 
Društvo. 

3. Na datum izdavanja našeg izveštaja, tekući račun Društva je neprekidno u blokadi 50 dana. 

Naše mišljenje ne sadrži rezerve, po ovim pitanjima. 



Danijelova br. 32 Tel.: (011) 3093-211,3093-212,3093-213,FAX: 3093-214 

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 

SKUPŠTINI AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PREVOZ JUGOPREVOZ-KOVIN, 
KOVIN (nastavak) 

Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima 

U skladu sa odredbama člana 30. stav 2. tačka 5. Zakona o reviziji ( Službeni glasnik Republike Srbije 
broj 62/2013) u postupku vršenja revizije finansijskih izveštaja sagledali smo usklađenost godišnjeg 
izveštaja o poslovanju Društva za 2015. godinu sa finansijskim izveštajima za istu poslovnu godinu. 

Mišljenje 

Po našem mišljenju godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2015. godinu daje verodostojan prikaz 
rezultata poslovanja za 2015. godinu, kao i finansijskog stanja Društva na dan 31.12.2015. godine i 
on je, po svim materijalno značajnim pitanjima, usklađen sa finansijskim izveštajima Društva za istu 
poslovnu godinu koji su bili predmet revizije i o kojima smo izrazili svoje mišljenje. 

Beograd, 30.6.2016. godine Licencirani ovlašćeni revizor 

Dušanka 
Bodiroga 
100037796-2 
30297671515 
6 

Digitally signed by 
Dušanka Bodiroga 
100037796-230297 
6715156 
Date: 2016.06.30 
10:23:18 +02'00' 



Попуњава правно лице - предузетник 

Матични број 08012440 

Седиште Ковин , Немањина 108 

Шифра делатности 4931 ПИБ 101406386 
Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PREVOZ JUGOPREVOZ-KOVIN, KOVIN 

БИЛАНС СТАЊА 
на дан 31.12.2015. године 

- у хиљадама динара - 

Износ 

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 
Текућа година 

Претходна година 

Крајње стање _____ 
20__. 

6 

Почетно стање 
01.01.20__. 

7 1 

АКТИВА 

00 

2 3 4 5 

А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ 
КАПИТАЛ 0001 

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 
                    0002 
0019 + 0024 + 0034) 

01 

010 и део 019 

011, 012 и део 019 

013 и део 019 

014 и део 019 

015 и део 019 

016 и део 019 

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

1. Улагања у развој 

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

3. Гудвил 

4. Остала нематеријална имовина 

5. Нематеријална имовина у припреми 

6. Аванси за нематеријалну имовину 

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

1. Земљиште 

2. Грађевински објекти 

3. Постројења и опрема 

4. Инвестиционе некретнине 

5. Остале некретнине, постројења и 
опрема 

6. Некретнине, постројења и опрема у 
припреми 

7. Улагања на туђим некретнинама, 
постројењима и опреми 

8. Аванси за некретнине, постројења и 
опрему 

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

1. Шуме и вишегодишњи засади 

2. Основно стадо 

0003 

0004 

0005 

0006 

0007 

0008 

0009 

4 94149 104031 0 

0 0 0 

02 0010 4 93628 103890 0 

020, 021 и део 029 

022 и део 029 

023 и део 029 

024 и део 029 

025 и део 029 

0011 

0012 

0013 

0014 

0015 

4 

4 

4 

8588 

69864 

15176 

8588 

70637 

24665 

026 и део 029 0016 

027 и део 029 0017 

028 и део 029 0018 

03 

030, 031 и део 039 

032 и део 039 

0019 

0020 

0021 

0 0 0 



Износ 

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 
Текућа година 

Претходна година 

Крајње стање _____ 
20__. 

6 

Почетно стање 
01.01.20__. 

7 1 

037 и део 039 

038 и део 039 

2 

3. Биолошка средства у припреми 

4. Аванси за биолошка средства 

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

1. Учешћа у капиталу зависних правних 
лица 

3 

0022 

0023 

4 5 

04. осим 047 0024 5 521 141 0 

040 и део 049 0025 

041 и део 049 2. Учешћа у капиталу придружених 
       0026 
правних лица и заједничким подухватима 
3. Учешћа у капиталу осталих правних 
лица и друге хартије од вредности 
расположиве за продају 

042 и део 049 0027 5 396 

део 043, део 044 и део 4. Дугорочни пласмани матичним и 
      049зависним правним лицима 

део 043, део 044 и део 5. Дугорочни пласмани осталим 
      049повезаним правним лицима 

део 045 и део 049 

део 045 и део 049 

046 и део 049 

6. Дугорочни пласмани у земљи 

7. Дугорочни пласмани у иностранству 

8. Хартије од вредности које се држе до 
доспећа 

9. Остали дугорочни финансијски 
пласмани 

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

1. Потраживања од матичног и зависних 
правних лица 

2. Потраживања од осталих повезаних 
лица 

3. Потраживања по основу продаје на 
робни кредит 

0028 

0029 

0030 

0031 

0032 

048 и део 049 0033 
5 125 141 

05 0034 0 0 0 

050 и део 059 0035 

051 и део 059 0036 

052 и део 059 0037 

053 и део 059 

054 и део 059 

055 и део 059 

056 и део 059 

288 

4. Потраживање за продају по уговорима 0038 
о финансијском лизингу 

5. Потраживања по основу јемства 

6. Спорна и сумњива потраживања 

7. Остала дугорочна потраживања 

В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 

0039 

0040 

0041 

0042 628 628 

Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 
0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0043 
0069 + 0070) 

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

1. Материјал, резервни делови, алат и 
ситан инвентар 

0044 

26810 31762 0 

1710 3072 0 

10 0045 
6 1681 3031 

11 

12 

2. Недовршена производња и недовршене 0046 
услуге 

3. Готови производи 0047 



Износ 

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 
Текућа година 

Претходна година 

Крајње стање _____ 
20__. 

6 

Почетно стање 
01.01.20__. 

7 1 

13 

14 

15 

4. Роба 

2 3 

0048 

0049 

0050 6 

4 5 

5. Стална средства намењена продаји 

6. Плаћени аванси за залихе и услуге 

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

1. Купци у земљи - матична и зависна 
правна лица 

2. Купци у иностранству - матична и 
зависна правна лица 

3. Купци у земљи - остала повезана 
правна лица 

4. Купци у иностранству - остала 
повезана правна лица 

5. Купци у земљи 

29 41 

20 0051 1173 2995 0 

200 и део 209 0052 

201 и део 209 0053 

202 и део 209 0054 

203 и део 209 

204 и део 209 

205 и део 

0055 

0056 7 1173 2995 

6. Купци у иностранству 
209 

206 и део 209 7. Остала потраживања по основу 
продаје 

III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ 
ПОСЛОВА 

IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 

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

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

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

2. Краткорочни кредити и пласмани - 
остала повезана правна лица 

3. Краткорочни кредити и зајмови у 
земљи 

4. Краткорочни кредити и зајмови у 
иностранству 

5. Остали краткорочни финансијски 
пласмани 

VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И 
ГОТОВИНА 

VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 

0057 

0058 

21 

22 

0059 

0060 

7 

7 

264 

22833 

277 

23478 

236 0061 

23 осим 236 и 237 0062 0 0 0 

230 и део 239 0063 

231 и део 239 0064 

232 и део 239 0065 

233 и део 239 

234, 235, 238 и део 
        239 

24 

27 

28 осим 288 

0066 

0067 

0068 

0069 

8 795 

35 

1160 

IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 780 

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

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 

0071 121587 136421 0 

0072 



Износ 

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 
Текућа година 

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__. 

1 

ПАСИВА 

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

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

1. Акцијски капитал 

2. Удели друштава с ограниченом 
одговорношћу 

3. Улози 

4. Државни капитал 

5. Друштвени капитал 

6. Задружни удели 

7. Емисиона премија 

8. Остали основни капитал 

II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 

III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 

IV. РЕЗЕРВЕ 

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

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

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

VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 
0419) 

2 3 4 5 6 7 

Претходна година 

0401 
76832 90785 

30 0402 10 66132 66132 0 

300 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

309 

31 

047 и 237 

32 

0403 

0404 

0405 

0406 

0407 

0408 

0409 

0410 

0411 

0412 

0413 

10 60613 60613 

10 5519 5519 

330 0414 
11 59058 63030 

33 осим 330 0415 

33 осим 330 0416 

34 

340 

341 

0417 
0 0 0 

1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 

2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420 

0421 

0422 

0423 

0424 

11 

11 

11 

48358 

38377 

9981 

293 

38377 

31894 

6483 

529 0 

0 35 

350 

351 

X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 

1. Губитак ранијих година 

2. Губитак текуће године 

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И 
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 



Износ 

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 
Текућа година 

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__. 

1 

40 

2 

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

1. Резервисања за трошкове у гарантном 
року 

2. Резервисања за трошкове обнављања 
природних богатстава 

3. Резервисања за трошкове 
реструктурирања 

4. Резервисања за накнаде и друге 
бенефиције запослених 

5. Резервисања за трошкове судских 
спорова 

6. Остала дугорочна резервисања 

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

1. Обавезе које се могу конвертовати у 
капитал 

2. Обавезе према матичним и зависним 
правним лицима 

3. Обавезе према осталим повезаним 
правним лицима 

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

5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 

6. Дугорочни кредити и зајмови у 
иностранству 

7. Обавезе по основу финансијског 
лизинга 

8. Остале дугорочне обавезе 

В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 

3 

0425 

4 5 6 7 

Претходна година 

293 529 0 

400 0426 

401 0427 

403 0428 

404 0429 
13 293 529 

405 

402 и 409 

0430 

0431 

41 0432 0 0 0 

410 0433 

411 0434 

412 0435 

413 0436 

414 

415 

0437 

0438 

416 

419 

498 

0439 

0440 

0441 5 

42 до 49 (осим 498) 
Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 
0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0442 
0462) 

I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 
(0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 +0443 
0449) 

1. Краткорочни кредити од матичних и 
зависних правних лица 

2. Краткорочни кредити од осталих 
повезаних правних лица 

3. Краткорочни кредити и зајмови у 
земљи 

4. Краткорочни кредити и зајмови у 
иностранству 

0444 

44462 45102 0 

42 14 2073 3552 0 

420 
14 1940 

421 0445 
14 133 

422 0446 

423 0447 





Попуњава правно лице - предузетник 

Матични број 08012440 

Седиште Ковин , Немањина 108 

Шифра делатности 4931 ПИБ 101406386 
Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PREVOZ JUGOPREVOZ-KOVIN, KOVIN 

БИЛАНС УСПЕХА 
за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године 

- у хиљадама динара - 

Износ 
Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 

Текућа година 

1 2 

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 
60 до 65, осим 62 и 63 

(1002 + 1009 + 1016 + 1017) 

I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ 
60 

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

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

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

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

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

5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 

6. Приходи од продаје робе на иностраном 
тржишту 

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

1003 

1002 
0 0 

1001 
70020 82294 

3 4 5 

Претходна година 

6 

601 1004 

602 1005 

603 

604 

605 

1006 

1007 

1008 

61 1009 
68353 80997 

610 
1. Приходи од продаје производа и услуга 
матичним и зависним правним лицима на домаћем 1010 
тржишту 

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

611 1011 

612 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим 1012 
повезаним правним лицима на домаћем тржишту 

4. Приходи од продаје производа и услуга осталим 
повезаним правним лицима на иностраном1013 
тржишту 

5. Приходи од продаје производа и услуга на 
домаћем тржишту 1014 

613 

614 
68353 80997 

615 6. Приходи од продаје готових производа и услуга 1015 
на иностраном тржишту 

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

IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 

1016 

1017 

64 

65 

1667 1297 



Износ 
Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 

Текућа година 

1 2 

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 
50 до 55, 62 и 63 

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

I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 

II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 

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

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

V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 

VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 

VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И 
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 

VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 

IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 

X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 

XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 

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

1018 
77542 90247 

3 4 5 

Претходна година 

6 

50 

62 

1019 

1020 

630 1021 

631 1022 

51 осим 513 

513 

52 

53 

540 

541 до 549 

55 

1023 

1024 

1025 

1026 

1027 

1028 

1029 

1030 

1031 

1032 

4248 

27850 

21056 

11039 

6541 

4318 

33790 

28896 

10904 

7546 

6808 4793 

7522 

17 

7953 

34 

                   I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА 
66, осим 662, 663 и 664 И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 
                   + 1036 + 1037) 

660 1. Финансијски приходи од матичних и зависних 
правних лица 

2. Финансијски приходи од осталих повезаних 
правних лица 

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

4. Остали финансијски приходи 

II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 

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

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 
1047) 

1033 8 0 

1034 

661 1035 

665 

669 

662 

1036 

1037 

1038 

8 

9 

663 и 664 1039 9 25 

56 1040 
1980 1836 

                   I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА 
56, осим 562, 563 и 564 ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ 
                   ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 
                   1045) 

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

1041 
0 0 

1042 



Износ 
Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 

Текућа година 

1 

561 

2 

2. Финансијски расходи из односа са осталим 
повезаним правним лицима 

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

4. Остали финансијски расходи 

II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 

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

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 
1040) 

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 
1032) 

3 

1043 

4 5 

Претходна година 

6 

565 

566 и 569 

562 

1044 

1045 

1046 1980 1836 

563 и 564 1047 

1048 

1049 
1963 1802 

683 и 685 
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ 
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО1050 
ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 

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

583 и 585 1051 14 

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 

57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 

1052 

1053 

4599 

5095 

528 

3194 

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ 
ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1054 
1050 - 1051 + 1052 - 1053) 

Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ 
ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1055 
1051 - 1050 + 1053 - 1052) 

М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 
ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ 
       1056 
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА 
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 
Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 
ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ 
       1057 
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА 
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 
Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 
1055 + 1056 - 1057) 1058 

9981 12435 

69-59 

59-69 

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 
                  1059 
+ 1057 - 1056) 
П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 

721 

део 722 

део 722 

723 

I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 

II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 

III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 

Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА 
ПОСЛОДАВЦА 

1060 

1061 

1062 

1063 

9981 12435 

5952 





Попуњава правно лице - предузетник 

Матични број 08012440 

Седиште Ковин , Немањина 108 

Шифра делатности 4931 ПИБ 101406386 
Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PREVOZ JUGOPREVOZ-KOVIN, KOVIN 

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ 
РЕЗУЛТАТУ 

за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године 

- у хиљадама динара - 

Износ 
Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj 

Текућа година 

1 2 

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА 

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) 

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) 

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ 
ГУБИТАК 

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

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

330 
а) повећање ревалоризационих резерви 

б) смањење ревалоризационих резерви 

2. Актуарски добици или губици по основу планова 
дефинисаних примања 

331 
а) добици 

б) губици 

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

332 
а) добици 

б) губици 

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

333 
а) добици 

б) губици 

2009 

2010 

2007 

2008 

2005 

2006 

2003 

2004 1246 

2001 

2002 9981 6483 

3 4 5 

Претходна година 

6 

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

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

334 
а) добици 

б) губици 

2011 

2012 





Попуњава правно лице - предузетник 

Матични број 08012440 

Седиште Ковин , Немањина 108 

Шифра делатности 4931 ПИБ 101406386 
Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PREVOZ JUGOPREVOZ-KOVIN, KOVIN 

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА 
ГОТОВИНЕ 

за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године 

- у хиљадама динара - 

Износ 
Позиција АОП 

Текућа година 

1 

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 
3001 

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

1. Продаја и примљени аванси 

2. Примљене камате из пословних активности 

3. Остали приливи из редовног пословања 

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

1. Исплате добављачима и дати аванси 

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 

3. Плаћене камате 

4. Порез на добитак 

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 

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

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

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА 
3013 

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

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 

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

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 

4. Примљене камате из активности инвестирања 

5. Примљене дивиденде 

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

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 

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

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 

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

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

3014 

3015 

3016 

3017 

3018 

3019 

3020 

3021 

3022 

3023 

3024 

0 0 

0 0 

3002 

3003 

3004 

3005 

3006 

3007 

3008 

3009 

3010 

3011 

3012 

6810 

2719 

2466 

94 

4499 

77571 

53034 

17515 

212 

75791 86319 

9 

2797 

89031 

61000 

25560 

5 

80290 89125 

2 3 

Претходна година 

4 





Попуњава правно лице - предузетник 

Матични број 08012440 

Седиште Ковин , Немањина 108 

Шифра делатности 4931 ПИБ 101406386 
Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PREVOZ JUGOPREVOZ-KOVIN, KOVIN 

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА 
КАПИТАЛУ 

за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године 

- у хиљадама динара - 

Компоненте капитала 
Редни 

ОПИС 
број АОП 

Основни капитал 

1 2 

Почетно стање претходне године на дан 
01.01.____ 

1 
а) дуговни салдо рачуна 

б) потражни салдо рачуна 

Исправка материјално значајних грешака и 
промена рачуноводствених политика 

2 
а) исправке на дуговној страни рачуна 

б) Исправке на потражној страни рачуна 

Кориговано почетно стање претходне године 
на дан 01.01. ____ 

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

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

Промене у претходној _____ години 

4 а) промет на дуговној страни рачуна 

б) промет на потражној страни рачуна 

Стање на крају претходне године 31.12.____ 

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

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

Исправка материјално значајних грешака и 
промена рачуноводствених политика 

6 
а) исправке на дуговној страни рачуна 

б) исправке на потражној страни рачуна 

Кориговано почетно стање текуће година на 
дан 01.01. _____ 

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

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

4013 4031 4049 

4011 

4012 

4029 

4030 

4047 

4048 

4009 4027 4045 

4007 

4008 

4025 

4026 

4043 

4044 

4005 4023 4041 

4003 

4004 

4021 

4022 

4039 

4040 

4001 

4002 66132 

4019 

4020 

4037 

4038 

3 

30 
АОП 

Уписани а неуплаћени капитал 

4 

31 
АОП 

Резерве 

5 

32 

4006 
66132 4024 4042 

5 

4010 
66132 4028 4046 

4014 
66132 4032 4050 



Компоненте капитала 
Редни 

ОПИС 
број АОП 

Основни капитал 

1 2 

Промене у текућој _____ години 

8 а) промет на дуговној страни рачуна 

б) промет на потражној страни рачуна 

Стање на крају текуће године 
31.12. _____ 

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

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

4017 4035 4053 

4015 

4016 

4033 

4034 

4051 

4052 

3 

30 
АОП 

Уписани а неуплаћени капитал 

4 

31 
АОП 

Резерве 

5 

32 

4018 
66132 4036 4054 



Компоненте капитала 
Редни 

ОПИС 
Број АОП 

Губитак 

1 2 

Почетно стање претходне године на дан 
01.01.____ 

1 
а) дуговни салдо рачуна 

б) потражни салдо рачуна 

Исправка материјално значајних грешака и 
промена рачуноводствених политика 

2 
а) исправке на дуговној страни рачуна 

б) исправке на потражној страни рачуна 

Кориговано почетно стање претходне године 
на дан 01.01. ____ 

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

4057 

4058 

4075 

4076 

4093 

4094 

4055 

4056 

32026 4073 

4074 

4091 

4092 

6 

35 
АОП 

Откупљене сопствене акције 

7 

047 и 237 
АОП 

Нераспоређени добитак 

8 

34 

32026 

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) 4060 
≥0 

Промене у претходној _____ години 

4 а) промет на дуговној страни рачуна 

б) промет на потражној страни рачуна 

Стање на крају претходне године 31.12.____ 

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

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

Исправка материјално значајних грешака и 
промена рачуноводствених политика 

6 
а) исправке на дуговној страни рачуна 

б) исправке на потражној страни рачуна 

Кориговано почетно стање текуће године на 
дан 01.01. _____ 

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

4065 

4066 

4063 

4061 

4062 

6483 

132 

4078 4096 

4079 

4080 

4097 

4098 

5 38377 4081 4099 

4064 4082 4100 

4083 

4084 

4101 

4102 

38377 4085 4103 

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) 
                  4068 
≥0 

4086 4104 



Компоненте капитала 
Редни 

ОПИС 
Број АОП 

Губитак 

1 2 

Промене у текућој _____ години 

8 а) промет на дуговној страни рачуна 

б) промет на потражној страни рачуна 

Стање на крају текуће године 
31.12. _____ 

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

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

4071 4089 4107 

4069 

4070 

9981 4087 

4088 

4105 

4106 

6 

35 
АОП 

Откупљене сопствене акције 

7 

047 и 237 
АОП 

Нераспоређени добитак 

8 

34 

48358 

4072 4090 4108 



Компоненте осталог резултата 

Редни 
ОПИС 

број АОП 
Ревалоризационе резерве 

1 2 

Почетно стање претходне године на дан 
01.01.____ 

1 
а) дуговни салдо рачуна 

б) потражни салдо рачуна 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика 

2 
а) исправке на дуговној страни рачуна 

б) исправке на потражној страни рачуна 

Кориговано почетно стање претходне 
године на дан 01.01. ____ 

3 а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 4113 
2б) ≥ 0 

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а 
             4114 
+ 2б) ≥ 0 
Промене у претходној _____ години 

4 а) промет на дуговној страни рачуна 

б) промет на потражној страни рачуна 

Стање на крају претходне године 
31.12.____ 

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

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

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика 

6 
а) исправке на дуговној страни рачуна 

б) исправке на потражној страни рачуна 

Кориговано почетно стање текуће 
године на дан 01.01. _____ 

7 а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 
               4121 
6б) ≥ 0 
б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а 4122 
+ 6б) ≥ 0 

4139 4157 

4119 

4120 

4137 

4138 

4155 

4156 

4117 4135 4153 

4115 

4116 

1246 4133 

4134 

4151 

4152 

4131 4149 

4111 

4112 

4129 

4130 

4147 

4148 

4109 

4110 64276 

4127 

4128 

4145 

4146 

9 

330 
АОП 

331 

Актуарски добици или 
губици 

10 

АОП 
332 

Добици или губици по основу улагања у 
власничке инструменте капитала 

11 

64276 4132 4150 

4118 
63030 4136 4154 

63030 4140 4158 



Компоненте осталог резултата 

Редни 
ОПИС 

број АОП 
Ревалоризационе резерве 

1 2 

Промене у текућој _____ години 

8 а) промет на дуговној страни рачуна 

б) промет на потражној страни рачуна 

Стање на крају текуће године 
31.12. _____ 

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

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

4125 4143 4161 

4123 

4124 

3972 4141 

4142 

4159 

4160 

9 

330 
АОП 

331 

Актуарски добици или 
губици 

10 

АОП 
332 

Добици или губици по основу улагања у 
власничке инструменте капитала 

11 

4126 
59058 4144 4162 



Компоненте осталог резултата 

Редни 
ОПИС 

број АОП Добици или губици по основу 
удела у осталом добитку или 
губитку придружених друштава 

12 

АОП Добици или губици по основу 
иностраног пословања и 
прерачуна финансијских 
 извештаја 

13 

АОП 
Добици или губици по основу 
хеџинга новчаног тока 

333 334 и 335 336 

1 2 

Почетно стање претходне године 
на дан 01.01.____ 

14 

1 
а) дуговни салдо рачуна 

б) потражни салдо рачуна 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена 
рачуноводствених политика 

4163 

4164 

4181 

4182 

4199 

4200 

2 
а) исправке на дуговној страни рачуна 4165 

б) исправке на потражној страни 
рачуна 

Кориговано почетно стање 
претходне године на дан 01.01. 
____ 

4166 

4183 

4184 

4201 

4202 

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

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

Промене у претходној _____ 
години 

4167 4185 4203 

4168 4186 4204 

4 
а) промет на дуговној страни рачуна 

б) промет на потражној страни рачуна 

Стање на крају претходне године 
31.12.____ 

4169 

4170 

4187 

4188 

4205 

4206 

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

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

Исправка материјално значајних 
грешака и промена 
рачуноводствених политика 

4171 4189 4207 

4172 4190 4208 

6 
а) исправке на дуговној страни рачуна 4173 

б) исправке на потражној страни 
рачуна 

Кориговано почетно стање текуће 
године на дан 01.01. _____ 

4174 

4191 

4192 

4209 

4210 

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

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

4175 4193 4211 

4176 4194 4212 



Компоненте осталог резултата 

Редни 
ОПИС 

број АОП Добици или губици по основу 
удела у осталом добитку или 
губитку придружених друштава 

12 

АОП Добици или губици по основу 
иностраног пословања и 
прерачуна финансијских 
 извештаја 

13 

АОП 
Добици или губици по основу 
хеџинга новчаног тока 

333 334 и 335 336 

1 2 

Промене у текућој _____ години 

14 

8 а) промет на дуговној страни рачуна 

б) промет на потражној страни рачуна 

Стање на крају текуће године 
31.12. _____ 

4177 

4178 

4195 

4196 

4213 

4214 

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

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

4179 4197 4215 

4180 4198 4216 



Компоненте осталог резултата 
Ре 
дни 

ОПИС 
број АОП 

337 

Добици или губици по основу ХОВ 
расположивих за продају 

15 16 17 

 Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3Губитак изнад капитала [∑(ред 
АОП до кол 15) - ∑(ред 1а кол 3 до кол АОП 1а кол 3 до кол 15) - ∑(ред 1б 
         15)] ≥ 0кол 3 до кол 15)] ≥ 0 

1 2 

Почетно стање претходне године 
на дан 01.01.____ 

1 
а) дуговни салдо рачуна 

б) потражни салдо рачуна 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена 
рачуноводствених политика 

4217 
4235 

4218 
98382 4244 

2 
а) исправке на дуговној страни рачуна 

б) исправке на потражној страни 
рачуна 

Кориговано почетно стање 
претходне године на дан 01.01. 
____ 

4219 
4236 

4220 
4245 

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

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

Промене у претходној _____ 
години 

4221 

4237 
4222 

98382 4246 

4 
а) промет на дуговној страни рачуна 

б) промет на потражној страни рачуна 

Стање на крају претходне године 
31.12.____ 

4223 

4224 

4238 
4247 

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

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

Исправка материјално значајних 
грешака и промена 
рачуноводствених политика 

4225 

4239 
4226 

90785 4248 

6 
а) исправке на дуговној страни рачуна 

б) исправке на потражној страни 
рачуна 

Кориговано почетно стање текуће 
године на дан 01.01. _____ 

4227 
4240 

4228 
4249 

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

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

4229 

4241 
4230 

90785 4250 





AD »JUGOPREVOZ-KOVIN« KOVIN 
Napomene uz finansijske izveštaje 

1. OPŠTE INFORMACIJE 

AD „JUGOPREVOZ-KOVIN“ KOVIN (u daljem tekstu Društvo) je pravni naslednik pravnog 
lica u društvenoj svojini,KOZARA, osnovanog 05.10.1948. godine. 

Registrovana pretežna delatnost Društva je gradski i prigradski kopneni prevoz putnika. 

Organ upravljanja Društvom je direktor. 
Poreski identifikacioni broj (PIB) Društva je 101406386 a matični broj 08012440. 

Društvo je u toku 2015. god. imalo 39 prosečno zaposlenih, a u toku 2014.god. 46 zaposlenih. 

Sedište Društva je u Kovinu, ulica Nemanjina 108. 

2. OSNOVE ZA SASTAVLЈANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 

Osnov za sastavljanje i prikazivanje finansijskih izveštaja čini: Zakonska, Profesionalna i 
Interna regulativa. 

Pod zakonskom regulativom podrazumevaju se zakoni i podzakonski propisi koji se donose 
za izvršenje zakona. Prema odredbama člana 5. Zakona o računovodstvu (Službeni glasnik 
RS broj 62/2013) pravna lica i preduzetnici dužni su da vođenje poslovnih knjiga, priznavanje i 
vrednovanje imovine i obaveza, prihoda i rashoda, sastavljanje, prikazivanje, dostavljanje i 
obelodanjivanje informacija u finansijskim izveštajima vrše u skladu sa ovim zakonom. 

Prema odredbama člana 20. Zakona o računovodstvu, za priznavanje, vrednovanje, 
prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima, velika pravna lica, pravna 
lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja (matična pravna 
lica), javna društva, odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna društva, u skladu 
sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, nezavisno od veličine, primenjuju profesionalnu 
regulativu – MSFI. 

Pod profesionalnom regulativom MSFI podrazumeva se: 
    Konceptualni okvir za finansijsko izveštavanje (Okvir); 
    Međunarodni računovodstveni standardi (MRS); 
    Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja (MSFI); 
    Tumačenja izdata od Komiteta za tumačenje računovodstvenih standarda, naknadne 
       izmene tih standarda i sa njima povezana tumačenja odobrena od Odbora za MRS 
       čiji je prevod Ministar finansija utvrdio Rešenjem broj 401-00-896/2014-16 (Službeni 
       glasnik RS broj 35/2014.) 

Pod internom regulativom prema odredbama člana 2. tačka 13) Zakona o računovodstvu 
podrazumevaju se Opšta akta koja donosi pravno lice, a koja sadrže posebna upustva i 
smernice za organizaciju računovodstva i vođenje poslovnih knjiga, računovodstvene politike 
za priznavanje, vrednovanje imovine i obaveza, prihoda i rashoda, kao i druga pitanja vođenja 
poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja za koja je ovim zakonom propisano da se 
utvrđuju opštim aktima pravnog lica. 

Finansijski izveštaji o kojima izveštavamo sastavljeni su, po svim materijalno značajnim 
pitanjima, u skladu sa Zakonom o računovodstvu, podzakonskim propisima donetim na 
osnovu Zakona i internom regulativom – opštim aktima Društva 
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AD »JUGOPREVOZ-KOVIN« KOVIN 
Napomene uz finansijske izveštaje 

2. OSNOVE ZA SASTAVLЈANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (nastavak) 

Priloženi finansijski izveštaji prikazani su u formi propisanoj Pravilnikom o sadržini i formi 
obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, i preduzetnike ( "Službeni 
glasnik RS" 95/14 u daljem tekstu Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja), 
a prema Pravilniku o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, 
zadruge i preduzetnike ("Službeni glasnik RS" 95/14) u daljem tekstu Pravilnik o Kontnom 
okviru). 

Navedeni pravilnici su zasnovani na zakonski definisanom skupu finansijskih izveštaja koji su 
definisani u MRS 1 – Prezentacija finansijskih izveštaja. 

Sastavljanje i prikazivanje finansijskih izveštaja u skladu sa MSFI zahteva od rukovodstva 
Društva korišćenje najboljih mogućih procena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekte na 
iskazane vrednosti sredstava i obaveza kao i obelodanjivanje potencijalnih potraživanja i 
obaveza na dan sastavljanja finansijskih izveštaja, i prihoda i rashoda u toku izveštajnog 
perioda. Ove procene i pretpostavke su zasnovane na informacijama koje su raspoložive na 
dan sastavljanja finansijskih izveštaja. Stvarni rezultati mogu se razlikovati od navedenih 
procena. Procene se razmatraju periodično, a kada korekcije postanu neophodne, iskazuju se 
u bilansima za periode u kojima su postale poznate. 

Finansijski izveštaji su sastavljeni na proceni rukovodstva da će Društvo da nastavi 
poslovanje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja, odnosno da će da nastavi poslovanje u 
predvidivoj budućnosti. 

Finansijski izveštaji Društva su iskazani u hiljadama dinara. Dinar predstavlja zvaničnu 
izveštajnu i funkcionalnu valutu u Republici Srbiji. 

Prema odredbama člana 32. stav 2 Zakona o računovodstvu, za istinito i pošteno prikazivanja 
finansijskog položaja i uspešnosti poslovanja Društva odgovoran je zakonski zastupnik, organ 
upravljanja i nadležni organ Društva kao i lice koje je odgovorno za vođenje poslovnih knjiga i 
sastavljanje finansijskih izveštaja. 

3. 

3.1. 

PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA 

Nekretnine, postrojenja i oprema 

Nekretnine, postrojenja i oprema, su materijalna sredstva koja Društvo drži za upotrebu pri 
obavljanju delatnosti, za isporuku robe ili pružanje usluga, za iznajmljivanje drugim licima ili u 
administrativne svrhe, i za koja se očekuje da će se koristiti duže od jednog obračunskog 
perioda. 

Početno merenje nekretnina, postrojenja i opreme se vrši po nabavnoj vrednosti ili ceni 
koštanja. Nabavnu vrednost čini vrednost po fakturi dobavljača umanjena za porez koji se 
refundira i uvećana za sve troškove nastale do stavljanja nekretnina, postrojenja i opreme u 
upotrebu, kao i za inicijalnu procenu troškova demontiranja, uklanjanja i restauracije 
područja na kome je sredstvo locirano (u skladu sa paragrafom 16 MRS 16 - „Nekretnine, 
postrojenja i oprema“). 

Naknadni izdatak za nekretninu, postrojenje i opremu priznaje se kao sredstvo samo kada se 
tim izdatkom poboljšava stanje sredstava iznad njegovog prvobitno procenjenog 
standardnog učinka. 

Izdatak za popravke i održavanje nekretnina, postrojenja i opreme nastaje radi obnavljanja ili 
održavanja budućih ekonomskih koristi koje Društvo može da očekuje od prvobitnog 
procenjenog standardnog učinka tog sredstva. Kao takav, on se priznaje kao rashod u 
trenutku kada nastane. 
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AD »JUGOPREVOZ-KOVIN« KOVIN 
Napomene uz finansijske izveštaje 

3. 

3.1. 

PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak) 

Nekretnine, postrojenja i oprema (nastavak) 

Nakon početnog priznavanja, nekretnine, postrojenja i oprema iskazuju se u skladu sa 
paragrafom 30 MRS 16, po modelu nabavne vrednosti, tako što se nabavna vrednost 
umanjuje za ukupan iznos akumulirane amortizacije i ukupan iznos akumuliranih gubitaka 
zbog obezvređenja. 

Osnovicu za amortizaciju nekretnina, postrojenja i opreme čini nabavna vrednost ili cena 
koštanja po odbitku preostale vrednosti sredstava. Ako je preostala vrednost sredstava 
beznačajna, smatra se da je jednaka nuli, a kada je značajna, preostala vrednost se 
procenjuje na dan sticanja i ne povećava se naknadno zbog promene cena. 

Nekretnine, postrojenja i oprema otpisuju se na teret rashoda putem amortizacije. Iznos 
nekretnina, postrojenja i opreme koji podleže amortizaciji otpisuje se sistemski - 
proporcionalno, tokom njihovog korisnog veka trajanja primenom stope za amortizaciju koje 
se utvrđuju putem sledećeg obrasca: stopa amortizacije = 100/korisni vek trajanja sredstva. 

Nekretnine, postrojenja i oprema prestaju da se iskazuju u Bilansu stanja, nakon otuđivanja 
ili kada je sredstvo trajno povučeno iz upotrebe i kada se od njegovog otuđenja ne očekuju 
nikakve buduće ekonomske koristi. 

U skladu sa paragrafom 55 MRS 16, amortizacija sredstva prestaje kada se ono isknjiži 
odnosno kada je neto knjigovodstvena vrednost sredstva jednaka nuli. Stoga se sa 
amortizacijom ne prestaje kada se sredstvo ne koristi. 

Dobici ili gubici koji proisteknu iz rashodovanja ili otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme 
utvrđuju se kao razlika između procenjenih neto priliva od prodaje i iskazane neto 
knjigovodstvene vrednosti sredstava i prikazuju se kao prihod ili rashod u bilansu uspeha. 

Amortizacija po stopama za poreske svrhe 

Zakon o porezu na dobit preduzeća reguliše da se osnovnim sredstvima smatraju materijalna 
sredstva čiji je vek trajanja duži od jedne godine i čija je vrednost veća od jedne prosečne 
plate u Republici Srbiji. Društvo vodi posebnu evidenciju osnovnih sredstava u cilju obračuna 
amortizacije u poreske svrhe. 

Shodno poreskim propisima, Društvo klasifikuje nekretnine, postrojenja i opremu u pet 
amortizacionih grupa po kojima se vrši obračun amortizacije koja se priznaje kao trošak u 
poreskom bilansu. U prvu grupu su klasifikuju se nekretnine, za koje se poreski iznos 
amortizacije utvrđuje primenom jedinstvene stope od 2,5% na nabavnu vrednost, uvećanu za 
nove nabavke nekretnina i umanjenu za nekretnine otuđene u narednim periodima. 

Sva postrojenja i oprema su klasifikovani u četiri grupe (grupe II do V) za koje se iznos 
amortizacije u poreske svrhe utvrđuje primenom stopa od 10%, 15%, 20% i 30% na sadašnju 
vrednost iskazanu na početku poslovne godine, uvećanu za nove nabavke po nabavnoj 
vrednosti, a umanjenu za otuđenja po prodajnoj vrednosti. Stope se primenjuju na preostalu 
sadašnju vrednost, odnosno po degresivnom metodu. Za razliku između amortizacije 
utvrđene u skladu sa MSFI i poreske amortizacije, iskazuju se odloženi poreski efekti, ukoliko 
su materijalni. 
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AD »JUGOPREVOZ-KOVIN« KOVIN 
Napomene uz finansijske izveštaje 

3. 

3.2. 

PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak) 

Dugoročni finansijski plasmani 

Dugoročni finansijski plasmani obuhvataju: Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i 
Dugoročne stambene kredite date zaposlenima. 

Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica vrednuju se po nominalnoj vrednosti izvršenih 
ulaganja. Naknadno odmeravanje vrši se po modelu nabavne vrednosti, što podrazumeva da 
se sve isplaćene dividende od pridruženog pravnog lica priznaju kao finansijski prihod u 
Bilansu uspeha tekućeg perioda i da ne utiču na promenu vrednosti učešća u kapitalu. 

Dugoročni stambeni krediti zaposlenima početno se priznaju po vrednosti datog zajma 
zaposlenom. Naknadno merenje vrši se umanjenjem početne vrednosti za sve realizovane 
naplate glavnice datog kredita zaposlenom. 

Potraživanja 

Kratkoročna potraživanja obuhvataju potraživanja od kupaca u zemlji po osnovu prodaje 
dobara i usluga. 

Potraživanja od kupaca mere se po vrednosti iz orginalne fakture. Ispravka vrednosti 
potraživanja od kupaca vrši se pod uslovom da su potraživanja prethodno bila uključena u 
prihode Društva i da se ne odnose na povezana pravna lica, a na osnovu procene 
rukovodstva, utvrđene na kraju poslovne godine, o naplativosti postojećih potraživanja. 

Na kraju svake naredne godine, rukovodstvo vrši nove procene potrebnih ispravki, pri čemu 
se u skladu sa paragrafima 32. do 40. MRS 8 „Računovodstvene politike, promene u 
računovodstvenim procenama i greške“ promene procene ne odnose na prethodne periode, 
ne predstavljaju ispravku greške, niti promenu računovodstvene politike. 

3.3. 

3.4. Kapital 

Kapital se definiše kao preostali interes u sredstvima Društva, nakon odbitka svih njegovih 
obaveza. 

Kapital se iskazuje po nominalnoj vrednosti, posebno svaka vrsta kapitala: Osnovni kapital; 
Rezerve; Gubitak. Vrednost kapitala koriguje se za iznos iskazanog gubitka, do visine 
kapitala, a eventualni deo gubitka iznad visine kapitala iskazuje se u aktivi bilansa stanja. 

3.5. Obaveze 

Obavezama se smatraju Dugoročne obaveze i Kratkoročne obaveze. 

Dugoročne obaveze su obaveze koje dospevaju za plaćanje u roku dužem od godinu dana od 
dana činidbe, odnosno od dana bilansa. 

Kao kratkoročne obaveze, u smislu odredaba paragrafa 60 MRS 1 – Prezentacija finansijskih 
izveštaja, klasifikuju se obaveze za koje se očekuje da će biti izmirene u toku uobičajenog 
poslovnog ciklusa, odnosno ako dospevaju za izmirenje u roku od dvanaest meseci od 
datuma bilansa stanja. 

U skladu sa odredbama Pravilnika o sadržini i formi finansijskih izveštaja, Društvo je u okviru 
bilansne pozicije Kratkoročne obaveze iskazalo: Kratkoročne finansijske obaveze; Obaveze iz 
poslovanja; Ostale kratkoročne obaveze; Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i 
ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja. 
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AD »JUGOPREVOZ-KOVIN« KOVIN 
Napomene uz finansijske izveštaje 

3. 

3.5. 

PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak) 

Obaveze (nastavak) 

Kod početnog priznavanja, saglasno paragrafu 43 MRS 39 – Finansijski instrumenti: 
priznavanje i odmeravanje, Društvo meri finansijske obaveze po njihovoj nabavnoj vrednosti, 
koja predstavlja poštenu vrednost naknade koja je primljena za njih, odnosno u visini 
nominalnih iznosa, koji proizilaze iz poslovnih i finansijskih transakcija. 

Troškovi transakcija koji su direktno povezani sa sticanjem finansijskih obaveza uključuju se u 
početno merenje finansijskih obaveza. 

Kod naknadnog vrednovanja, Društvo meri obaveze po amortizovanoj vrednosti. Povećanje 
obaveza po osnovu obračunate kamate pripisuje se odgovarajućim obavezama na teret 
finansijskih rashoda – kamata. 

Umanjenje obaveza po osnovu zastarelosti, prinudnog poravnanja, vanparničnog poravnanja, 
konačne sudske odluke ili drugog konačnog upravnog akta, kao i u drugim slučajevima kada 
Društvo poseduje verodostojni dokaz, vrši se direktnim otpisom obaveza u korist ostalih 
prihoda. 

3.6. Prihodi 

U skladu sa paragrafom 7 MRS 18 Prihod je bruto priliv ekonomskih koristi tokom datog 
perioda, koji nastaje iz redovnih aktivnosti Društva, kada taj priliv rezultuje povećanjem 
kapitala, sem uvećanja kapitala koja se odnose na dodatne uloge vlasnika kapitala. 

Prihodi se odmeravaju po fer vrednosti primljenih naknada ili potraživanja. Dakle, prihodi se 
odmeravaju po fer (pravičnoj) vrednosti primljene naknade ili naknade koja će se primiti i 
predstavljaju iznose koji se dobijaju za prodatu robu i izvršene usluge u toku redovnog 
poslovanja, umanjene za rabate i druge popuste, porez na dodatu vrednost i druge poreze pri 
prodaji. 

Prihodi od usluga - Kada se rezultat neke transakcije koja uključuje pružanje usluga može 
pouzdano izmeriti, prihod povezan sa tom transakcijom treba da bude priznat prema stepenu 
dovršenosti te transakcije na datum Bilansa stanja. 

Dobici predstavljaju druge stavke koje zadovoljavaju definiciju prihoda i mogu, ali ne moraju 
da proisteknu iz uobičajenih aktivnosti Društva. Dobici predstavljaju povećanja ekonomskih 
koristi i kao takvi po prirodi nisu različiti od prihoda. Dobici uključuju dobitke proistekle iz 
prodaje dugoročnih sredstava, nerealizovane dobitke; na primer, one što proističu iz 
revalorizacije utrživih vrednosnih papira i one što rezultiraju iz porasta iskazane vrednosti 
dugoročnih sredstava. Dobici se prikazuju na neto osnovi, nakon umanjenja za odgovarajuće 
rashode. 

3.7. Rashodi 

Rashodi obuhvataju troškove koji proističu iz redovnih aktivnosti Društva i gubitke. Troškovi 
koji proističu iz redovnih aktivnosti Društva uključuju: Troškove zarada, naknada zarada i 
ostale lične rashode; Troškove amortizacije i rezervisanja i Ostale poslovne rashode. 

Gubici predstavljaju druge stavke koje zadovoljavaju definiciju rashoda i mogu, ali ne moraju, 
da proisteknu iz uobičajenih aktivnosti Društva. Gubici predstavljaju smanjenja ekonomskih 
koristi i kao takvi nisu po svojoj prirodi različiti od drugih rashoda. Gubici se prikazuju na 
neto osnovi, nakon umanjenja za odgovarajuće prihode. 
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AD »JUGOPREVOZ-KOVIN« KOVIN 
Napomene uz finansijske izveštaje 

3. 

3.8. 

PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak) 

Pozitivne i negativne kursne razlike 

Poslovne promene u stranim sredstvima plaćanja tokom godine preračunavaju se u dinare 
po zvaničnom srednjem deviznom kursu Narodne Banke Srbije važećem na dan svake 
promene (promptni kurs). 

Sve pozicije sredstava i obaveza u stranim sredstvima plaćanja su preračunate u njihovu 
dinarsku protivvrednost po zvaničnom srednjem deviznom kursu Narodne Banke Srbije 
važećem na dan bilansa stanja. 

Pozitivne i negativne kursne razlike nastale po osnovu kursiranja knjižene su u korist ili na 
teret bilansa uspeha. 

3.9. Porezi i doprinosi 

Porez na dobitak 

Tekući porez na dobitak 

Porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa odredbama 
Zakona o porezu na dobit pravnih lica (Službeni Glasnik RS broj 48/2013). 

Porez na dobitak obračunat je po stopi od 15% na poresku osnovicu koja je prikazana u 
poreskom bilansu. Poreska osnovica se utvrđuje usklađivanjem dobitka koji Društvo iskazuje 
u bilansu uspeha, sa zahtevima odredbi iz Zakona o porezu na dobit pravnih lica, kojima su 
definisani prihodi i rashodi koji se priznaju pri utvrđivanju poreske osnovice u poreskom 
bilansu. 

Poreski propisi u Republici Srbiji ne dozvoljavaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda 
iskoriste kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u određenom prethodnom periodu. 
Međutim, gubici iz tekućeg perioda mogu se koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih 
obračunskih perioda, ali ne duže od 10 godina. 

Odloženi porez na dobitak 

Odloženi porez na dobitak se obračunava korišćenjem metode utvrđivanja obaveza prema 
bilansu stanja, za privremene razlike proizašle iz razlike između poreske osnove potraživanja 
i obaveza i njihove knjigovodstvene vrednosti. Važeće poreske stope na datum bilansa 
stanja se koriste za utvrđivanje razgraničenog iznosa poreza na dobitak. Odložene poreske 
obaveze se priznaju za sve oporezive privremene razlike. Odložena poreska sredstva se 
priznaju za sve odbitne privremene razlike i poreske gubitke i kredite, koji se mogu prenositi 
u naredne fiskalne periode, do stepena do kojeg će verovatno postojati oporezivi dobitak od 
kojeg se odložena poreska sredstva mogu iskoristiti. 

Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata 

Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata uključuju porez na imovinu, kao i druge poreze i 
doprinose u skladu sa republičkim i opštinskim propisima. 
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AD »JUGOPREVOZ-KOVIN« KOVIN 
Napomene uz finansijske izveštaje 

4. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA 
(u hiljadama dinara) 

Zemljište 

Nabavna vrednost 
Stanje 31.12.2014. godine 
Povećanja u toku godine 
Smanjenja u toku godine 
Stanje 31.12.2015. godine 

Ispravka vrednosti 
Stanje 31.12.2014. godine 
Amortizacija u toku godine 
Smanjenja u toku godine 
Stanje 31.12.2015. godine 

Sadašnja vrednost 
31.12.2014. godine 
31.12.2015. godine 

8.588 
    - 

8.588 

Nekretnine 

75.306 
     - 

75.306 

Oprema 

72.813 
     - 
13.869 
58.944 

Ukupno 

156.707 
       - 
  13.869 
 142.838 

- 
- 

- 

4669 
 774 

5.442 

48141 
  5767 
10140 
43.768 

52.810 
 6.541 
10.140 
49.210 

8.588 
8.588 

70.637 
69864 

24.665 
15.176 

108.890 
 93.628 

5. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 
            U hiljadama dinara 
31. 12. 2014.31.12.2015. 

Učešća u kapitalu 
Stambeni krediti zaposlenima 

  - 
141 

141 

396- 
125- 

521- 

6. ZALIHE 
          U hiljadama dinara 
31.12.2014.31.12.2015. 

Materijal, rezervni delovi,sitan inventar 
Plaćeni avansi za zalihe i usluge 

3.031 
   41 

3.072 

1.681 
   29 

1710 

7. POTRAŽIVANJA 

          U hiljadama dinara 
31.12.2014.31.12.2015. 

Kupci u zemlji 
Potraživanja iz specifičnih poslova 
Ostala potraživanja 

 2.995 
   277 
23.478 

26.750 

 1.173 
   264 
22.833 

24.270 
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AD »JUGOPREVOZ-KOVIN« KOVIN 
Napomene uz finansijske izveštaje 

7. POTRAŽIVANJA (nastavak) 

Potraživanja od kupaca u zemlji koja na dan 31.12.2015. godine iznose 1.173 hiljada dinara , 
odnose se na potraživanja od sledećih kupaca: 
                                                                       U hiljadama dinara 
                                                            31.12.2014.31.12.2015. 
OSTALI KUPCI1351376 
HIP Azotara Pančevo267- 
STOJANOV SZR580- 

NAPREDAK AD 
TESLA 

670 
127 

2.995 

670 
127 

1.173 

Ostala potraživanja na dan 31.12.2015. godine iznose 22833 hiljada dinara 
                                                                       U hiljadama dinara 
                                                           31.12.2014.31.12.2015. 

Potraživanja od zaposlenih i bivših zaposlenih 
Potraživanja od fonda za zdravstveno osiguranje 
Potraživanja za više plaćen porez 

23.458 
    19 
     1 

23.478 

22833 
    - 
    - 

22833 

8. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA 
          U hiljadama dinara 
31.12.2014.31.12.2015. 

Tekući račun NLB Banka 
Tekući račun Vojvođanska Banka 
Blagajna dinarska 
Blagajna devizna 

  2 
228 
565 
365 

1.160 

  2 
108 
260 
425 

795 

9. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 

Aktivna vremeska razgraničenja na dan 31.12.2015. godine iznose 0 

10. OSNOVNI KAPITAL 
          U hiljadama dinara 
31.12.2014.31.12.2015. 

Akcijski kapital 
Društveni kapital 

60.613 
 5.519 

66.132 

60.613 
 5.519 

66.132 
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AD »JUGOPREVOZ-KOVIN« KOVIN 
Napomene uz finansijske izveštaje 

11. REVALOZACIONE REZERVE 

Revalizacione rezerve na dan 31. decembra 2015. su 59.058 a 31.12.2014. godine iznosio je 
63.030 hiljada dinara, nastale su procenom vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme, 
izvršenom u ranijim godinama osim 2212 hiljada dinara koje su nastale odlukom skupštine 
akcionara o pokrićku gubitka od 26.05.2010.godine. U 2015-oj godini po osnovu rashoda 
opreme smanjene su revalorizacione rezerve za iznos od 3.972 hiljada dinara. 

12. GUBITAK 

Akumulirani gubitak Društva na dan 31.12.2015. godine iznosi 48.358 hiljada dinara, a na 
dan 31.12.2014. godine je iznosio 38.377 hiljada dinara. Povećanje akumuliranog gubitka na 
dan 31.12.2015. godine u odnosu na 31.12.2014. godine u iznosu od 9.981 hiljada dinara. 

DUGOROČNA REZERVISANJA 

Dugoročna rezervisanja koja na dan 31.12.2015. iznose 293 hiljada dinara, a na dan 
31.12.2014. godine 529 hiljadu dinara, odnose se na rezervisanja za otpremnine 
zaposlenima, prilikom odlaska u penziju. 

KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE 

          U hiljadama dinara 
31.12.2014.31.12. 2015. 

Obaveze po osnovu pozajmica 3.552 

3.552 

2073 

2073 

13. 

14. 

15. PRIMLJENI AVSANSI, DEPOZITI I KAUCIJE I OBAVEZE IZ POSLOVANJA 
                                                             U hiljadama dinara 
                                                   31.12.2014.31.12.2015. 

Avansi primljeni od kupaca 
Dobavljači u zemlji 
Ostale obaveze iz poslovanja 

   332 
11.772 
    36 

12.140 

   287 
12.750 
     - 

13.037 

16. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE 

          U hiljadama dinara 
31.12.2014.31.12.2015. 

Obaveze iz specifičnih poslova 
Obaveze po osnovu neto zarada 
Obaveze po osnovu poreza i doprinosa iz zarada 
Obaveze po osnovu obustava 

     5 
11.333 
 7.047 
 7.021 

25.406 

    4 
15708 
 6254 
 4975 

26941 

17. OBAVEZE PO OSNOVU PDV-a 
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Napomene uz finansijske izveštaje 

          U hiljadama dinara 
31.12.2014.31.12.2015. 

Obaveze po osnovu PDV iz tekuće godine 1.689 

1.689 

127 

127 

18. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE 

          U hiljadama dinara 
31.12.2014.31.12.2015. 

Naknada za uređenje građevinskog zemljišta 
Taksa na isticanje firme 
Obaveze po osnovu poreza na imovinu 
Ostale obaveze za poreze i doprinose 

   30 
    6 
   77 
2.202 

2.315 

   30 
    9 
   90 
2.151 

2.280 

19. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI 
 U hiljadama dinara 
2014.2015. 

Bruto zarade 
Doprinosi na teret poslodavca 
Ostali lični rashodi 

24.291 
 4.143 
   462 

28.896 

17.088 
 3.084 
   884 

21.056 

20. TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA 
 U hiljadama dinara 
2014.2015. 

Troškovi amortizacije građevinskih objekata 
Troškovi amortizacije opreme 

  774 
6.772 

7.546 

  774 
5.767 

6.541 

21. TROŠKOVI MATERIJALA I ENERGIJE 
 U hiljadama dinara 
2014.2013. 

Troškovi materijala 
Troškovi goriva i enrgije 

 4.318 
33.790 

38.108 

  4248 
23.602 

27.850 

22. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA I NEMATERIJALNI TROŠKOVI 
 U hiljadama dinara 
20142015 

Troškovi proizvodnih usluga 
Nematrejalni troškovi 

10.904 
 4.793 

15.697 

11.039 
 6.808 

17.847 

23. FINANSIJSKI RASHODI 
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Dragan Ranković 
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A.D.“Jugoprevoz-Kovin“ Kovin 
Broj: 96/2 
Datum: 27.05.2016.god. 
Kovin 

IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2015 GODINU 

Imajući u vidu, da je u martu mesecu 2016 god. održana vanredna sednica skupštine na 
kojoj se razmatralo pitanje ekonomsko-finansijskog položaja i statusa preduzećai tom 
prilikom su se konstatovale sve činjenice i okolnosti koje su od značaja za poslovanje u 
izveštajnom periodu, odnosno da setokom 2015. god. nastavila negativna tendencija u 
poslovanju preduzeća, koje su započete u 2013.god. pre i nakon štrajka, koji je i onako loše 
uslove rada u delatnosti saobraćaja uvećao oduzimanjem linija i angažovanjem drugog 
prevoznika, time se smanjio obim poslovanja, pored i onako smanjenog broja putnika sa 
uvećanim troškovima zastarelog voznog parka, bez realnih uslova za njegovo zanavljanje, jer 
ostvareni prihodi koji su za 50% manji od prihoda iz prethodnih godina, u ovim uslovima nisu 
obezbeđivali ni tekuće poslovanje. Sa postojećim brojem zaposlenih uz dugogodišnju ne 
lojalnu konkurenciju s čime su svi upoznati, a svi naši zahtevi za rešavanje ovog problema su 
ostali bez odjeka, odnosno lokalna samouprava nije dala svoj doprinos rešavanju pitanja 
gradskog i prigradskog prevoza, već je svojim potezima otežavala situaciju. Posebno je 
onemogućila realizaciju našeg plana izlaska iz krize, upornim izbegavanjem izvršenja 
obaveze utvrđene pravnosnažnom sudskom presudom, koja se odnosi na vraćanje 5,5 H, 
zemlje u industrijskoj zoni, čijom prodajom smo planirali da rešimo pitanje tekuće 
nelikvidnosti i drugih nagomilanih problema koji se odnose na zanavljanje voznog parka i 
time obezbedili uslove za dalji rad preduzeća. 
  Neophodno je posebno napomenuti da je neizvršavanje pravosnažne sudske presude, 
odnosno konačno formiranje parcele u površini od 5,5ha. što je svesno rađeno od strane 
nadležnih u lokalnoj samoupravi a sa ciljem odlaganja uvođenja u posed, onemogućilo da se 
predmetna imovina nakon procene vrednosti u skladu sa Zakonom, unese u poslovne knjige i 
time poveća kapital preduzeća što bi, sa jedne strane stvaralo mogućnost da se po tom 
osnovu poveća vrednost pojedinačnih akcija a pod određenim uslovima i na Zakonom 
propisan način izvrši dokapitalizacija, emitovanjem sopstvenih akcija ili donese odluka o 
pokriću gubitka na teret kapitala, koji u ovom slučaju, obzirom na tržišnu vrednost 
predmetnog zemljišta i visinu ukupnih dugovanja-gubitaka preduzeća bi za posledicu imao 
smanjenje vrednosti akcija. 
Poslovodstvo preduzeća u ovakvim uslovima poslovanja, prepušteno samo sebi u 
izveštajnom periodu bilo je dodatno opterećeno izmirivanjem obaveza po osnovu javnih 
prihoda za poreze i doprinosa i ne obračunatog mesnog samodoprinosa, kao posledica 
nezakonitog postupanja dela zaposlenih u računovodstvenoj službi protiv kojih se vodi 
krivični postupak, za krivična dela učinjenih na radu, u kome je veštačenjem nesporno 
utvrđeno da su protivpravno prisvojili više od 8.000.000,00 dinara, od čega je cca 
5.000.000,00 din. do danas ostalo ne nadoknađeno. I kada se na to dodaju obaveze po 
osnovu poreza i doprinosa u iznosu od 7.000.000,00 din. Sa kamatom, koji su plaćeni u 
prethodnom periodu, mesečnim obezbeđivanjem rate za reprogramirani dug za neplaćeni 
mesnisamodoprinos, kao i svakodnevnim obezbeđivanjem nafte i rezervnih delova, što je za 
posledicu imalo dalje zaostajanje u isplati zarada. U međuvremenu, bivši radnici i deo 
zaposlenih naplatio se sudskim putem, a zbog prijava zaposlenih i bivših zaposlenih 



Inspektoru rada, umesto da se isplate zarade plaćene su kazne i tako dodatno pogoršani 
uslovi rada. 
Imajući u vidu iskazane finansijske rezultate, odnosno visinu ne izmirenih obaveza preduzeća 
. 
U Izveštajnom periodu ukupni prihodi iznosili su 74.635,551,00 dinara. 
Ukupni rashodi 84.616.904,00 dinara, o čemu je sastavljen finansijski izveštaj koji će 
blagovremeno biti predat do 30.06.2016god,nadležnim organima i prezentovan na sednici 
skupštine akcionara. 
 Iz navedenih finansijskih pokazatelja a imajući u vidu ne pokrivene gubitke iz prethodnih 
godina, nedvosmisleno proizilazi da se ozbiljno treba postaviti pitanje, šta dalje preduzeti. 
Pre opredeljenja odnosno donošenja odluke o daljoj sudbini preduzeća, bez obzira na 
moguća različita mišljenja po tom pitanju, mora se imati u vidu da smo prepušteni sami sebi, 
odnosno da je ova delatnost, koja je od značaja za građane Opštine Kovin, ostala van 
interesovanja odgovornih u lokalnoj Upravi,nije bilo manevarskog prostora za donošenje 
efikasnih odluka u odnosu na tekuće poslovanje već se uglavnom poslovalo, ne na, smišljeni 
odnosno planski način, već su se zbog nedostatka finansijskih i tehničkih sredstava za rad 
preduzimali iznuđeni potezi od kojih je naj važniji, odnosno jedini mogući bilo zaključivanje 
ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji i Zakupu sa DOO „Auto-Kodeks“ iz Beograda, i to u 
momentu kada je postojala neposredna opasnost za prekid rada i nemogućnost 
registrovanja redova vožnje, čime su održane registrovane linije i sprečeno njihovo dalje 
brisanje koje je bilo u toku u odnosu na linije koje se nisu mogle održavati zbog 
nemogućnosti održavanja voznog parka, kao i kadrovskih problema a čime je omogućeno 
građanima opštine Kovin nesmetan prigradski prevoz. 
U cilju potpunog informisanja akcionara, a zbog dugogodišnje izražene tendencije 
zlonamernog i netačnog prenošenja činjenica koje su uticale na rad i poslovanje preduzeća u 
prethodnom periodu a kulminiraju uporedo sa nastankom okolnosti koje su praktično 
onemogućile rad preduzeća sa izraženim aktivnostima pojedinih zaposlenih na štetu samog 
preduzeća a sve sa jedinim ciljem da se rukovodstvo i većinski vlasnik optuži kao jedini krivac 
za situaciju u preduzeću, mora se naglasiti da je to došlo do izražaja baš u postupku 
pregovora sa zainteresovanim preduzećima koji su pod vidom ponuda za poslovno-tehničku 
saradnju hteli samo da preuzmu rentabilne linije u čemu su im pojedini zaposleni pružali 
svesrdnu pomoć dostavljanjem informacija o broji putnika u prethodnom periodu, 
organizacionom, tehničkom i kadrovskom stanju u preduzeću što je njima olakšavalo poziciju 
i dovodilo ih u povoljniji položaj prilikom pregovora, koji je praktično doveo do toga da su i 
predstavnici zainteresovanih preduzeća iz Vršca i Požarevca, praktično postavljali uslove 
kako i na koji način će preuzeti linije, po njihovoj želji, pri čemu preuzimanje dela radnika nije 
ni pominjano, odnosno neozbiljno odlagano za vreme, nakon zaključenja ugovora što je bilo 
neprihvatljivo, a da to ne bi bilo javno izraženo zaposleni koji su radili u njihovu korist uz 
pomoć dela akcionara, koji većinskog vlasnika sve vreme smatra jedinim krivcem za ne 
ostvarivanje njihovih interesa svesno su i zlonamerno, u javnosti, prenosili neistinite i polu 
istinite informacije 
Povećavajući već postojeći odijum prema rukovodstvu i ako je jedina, realna i istinita 
činjenica da, kada smo već bili u bezizlaznoj situaciji sa doo„Auto-Kodeks“ iz Beograda, 
zaključili ugovore, sa kojima nismo ni lično zadovoljni ali su u datom momentu bili jedino 
mogući, a koji su obezbeđivali nastavak prevoza putnika, preuzimanje dela radnika i 
obezbeđivanje kakvih-takvih prihoda od zakupa prostora (a ne linija kako neki misle i kako 
su to hteli ostali zainteresovani) čija visina nije mogla da zavisi od naše volje, a zbog isteka 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 




