
Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08021899 Шифра делатности 111 ПИБ 100507377

Назив SLOGA AD ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ZRENJANIN

Седиште Зрењанин , Милентија Поповића 1

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

АКТИВА

00 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ 0001

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 +
0019 + 0024 + 0034) 0002 165450 161067 0

01 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 +
0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009) 0003 0 0 0

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004

011, 012 и део 019 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и
услужне марке, софтвер и остала права 0005

013 и део 019 3. Гудвил 0006

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 0007

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 0008

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 0009

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

0010 165407 161024 0

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011 135799 135247

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 6670 7423

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 21563 17432

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014

025 и део 029 5. Остале некретнине, постројења и
опрема 0015

026 и део 029 6. Некретнине, постројења и опрема у
припреми 0016

027 и део 029 7. Улагања на туђим некретнинама,
постројењима и опреми 0017 0

028 и део 029 8. Аванси за некретнине, постројења и
опрему 0018 1375 922

03 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021
+ 0022 + 0023) 0019 0 0 0

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

032 и део 039 2. Основно стадо 0021
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Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 0022

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 0023

04. осим 047
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028
+ 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)

0024 43 43 0

040 и део 049 1. Учешћа у капиталу зависних правних
лица 0025

041 и део 049 2. Учешћа у капиталу придружених
правних лица и заједничким подухватима 0026

042 и део 049
3. Учешћа у капиталу осталих правних
лица и друге хартије од вредности
расположиве за продају

0027 43 43

део 043, део 044 и део
049

4. Дугорочни пласмани матичним и
зависним правним лицима 0028

део 043, део 044 и део
049

5. Дугорочни пласмани осталим
повезаним правним лицима 0029

део 045 и део 049 6. Дугорочни пласмани у земљи 0030

део 045 и део 049 7. Дугорочни пласмани у иностранству 0031

046 и део 049 8. Хартије од вредности које се држе до
доспећа 0032

048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски
пласмани 0033

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

0034 0 0 0

050 и део 059 1. Потраживања од матичног и зависних
правних лица 0035

051 и део 059 2. Потраживања од осталих повезаних
лица 0036

052 и део 059 3. Потраживања по основу продаје на
робни кредит 0037

053 и део 059 4. Потраживање за продају по уговорима
о финансијском лизингу 0038

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 0039

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 0040

056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 0041

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042

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

0043 50878 66675 0

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +
0049 + 0050) 0044 50266 62695 0

10 1. Материјал, резервни делови, алат и
ситан инвентар 0045 26096 8941

11 2. Недовршена производња и недовршене
услуге 0046 21325 12991

12 3. Готови производи 0047 2801 40733

922
1375
0
17432
21563
7423
6670
135247
135799
0
161024
165407


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

13 4. Роба 0048 0

14 5. Стална средства намењена продаји 0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 44 30

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

0051 0 24 0

200 и део 209 1. Купци у земљи - матична и зависна
правна лица 0052

201 и део 209 2. Купци у иностранству - матична и
зависна правна лица 0053

202 и део 209 3. Купци у земљи - остала повезана
правна лица 0054

203 и део 209 4. Купци у иностранству - остала
повезана правна лица 0055

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056 0 24

205 и део

209
6. Купци у иностранству 0057

206 и део 209 7. Остала потраживања по основу
продаје 0058

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ
ПОСЛОВА 0059

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 455 205

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

0061

23 осим 236 и 237
VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066
+ 0067)

0062 0 3400 0

230 и део 239 1. Краткорочни кредити и пласмани -
матична и зависна правна лица 0063

231 и део 239 2. Краткорочни кредити и пласмани -
остала повезана правна лица 0064

232 и део 239 3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи 0065 0 3400

233 и део 239 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0066

234, 235, 238 и део
239

5. Остали краткорочни финансијски
пласмани 0067

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И
ГОТОВИНА 0068 106 269

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 51 82

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070

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

0071 216328 227742 0

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072

43
43
0
43
43
0
0
0


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

ПАСИВА

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

0401 201686 223339

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

0402 106302 118113 0

300 1. Акцијски капитал 0403 106302 118113

301 2. Удели друштава с ограниченом
одговорношћу 0404 0

302 3. Улози 0405

303 4. Државни капитал 0406

304 5. Друштвени капитал 0407

305 6. Задружни удели 0408

306 7. Емисиона премија 0409

309 8. Остали основни капитал 0410

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412 10630 0

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413

330

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

0414 79356 79356

33 осим 330

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

0415

33 осим 330

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

0416

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 +
0419) 0417 26658 25870 0

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 25870 17581

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 788 8289

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 0 0 0

350 1. Губитак ранијих година 0422

351 2. Губитак текуће године 0423

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 0 0 0

0
0
0


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 +
0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425 0 0 0

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном
року 0426

401 2. Резервисања за трошкове обнављања
природних богатстава 0427

403 3. Резервисања за трошкове
реструктурирања 0428

404 4. Резервисања за накнаде и друге
бенефиције запослених 0429

405 5. Резервисања за трошкове судских
спорова 0430

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431

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

0432 0 0 0

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у
капитал 0433

411 2. Обавезе према матичним и зависним
правним лицима 0434

412 3. Обавезе према осталим повезаним
правним лицима 0435

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

0436

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у
иностранству 0438

416 7. Обавезе по основу финансијског
лизинга 0439

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441

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

0442 14642 4403 0

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

0443 108 0 0

420 1. Краткорочни кредити од матичних и
зависних правних лица 0444

421 2. Краткорочни кредити од осталих
повезаних правних лица 0445

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи 0446

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0447

0
24
0
30
44
0
40733
2801
12991
21325
8941
26096
0
62695
50266
0
66675
50878


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

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

0448

424, 425, 426 и 429 6. Остале краткорочне финансијске
обавезе 0449 108 0

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И
КАУЦИЈЕ 0450

43 осим 430
III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 +
0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 +
0458)

0451 13163 3076 0

431 1. Добављачи - матична и зависна правна
лица у земљи 0452

432 2. Добављачи - матична и зависна правна
лица у иностранству 0453

433 3. Добављачи - остала повезана правна
лица у земљи 0454 13064 2996

434 4. Добављачи - остала повезана правна
лица у иностранству 0455

435 5. Добављачи у земљи 0456 99 80

436 6. Добављачи у иностранству 0457

439 7. Остале обавезе из пословања 0458

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 1371 1327

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА
ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460

48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,
ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0461

49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА 0462

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

0463

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 +
0441 + 0401 - 0463) ≥ 0 0464 216328 227742

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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

0
3400
0
205
455
24
0


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08021899 Шифра делатности 111 ПИБ 100507377

Назив SLOGA AD ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ZRENJANIN

Седиште Зрењанин , Милентија Поповића 1

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

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

(1002 + 1009 + 1016 + 1017)
1001 137481 65368

60
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)
1002 5228 0

600 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним
правним лицима на домаћем тржишту 1003

601 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним
правним лицима на иностраном тржишту 1004

602 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним
правним лицима на домаћем тржишту 1005 5228 0

603 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним
правним лицима на иностраном тржишту 1006

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007

605 6. Приходи од продаје робе на иностраном
тржишту 1008

61 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 1009 131593 65368

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

1010

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

1011

612 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим
повезаним правним лицима на домаћем тржишту 1012 131593 65368

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

1013

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

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

64 III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА,
ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 1016 160 0

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 500 0

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=0547c818-8c35-4138-8451-7359f9dc971d&hash=74A472EC3A0F064619E87EA58FF5C2BA0671C5E7
8289
788
506
34
8795
822
8795
822
6120
676
68
0
0
4
0
2
85
0
85
0
85
2
16
0
1
6
1
6
17
6
2743
142
4870
5738
0
5228
65368
137481
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=0547c818-8c35-4138-8451-7359f9dc971d&Naziv=Bilans%20uspeha&hash=74A472EC3A0F064619E87EA58FF5C2BA0671C5E7#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

50 до 55, 62 и 63

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

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

1018
137339 62625

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 5228 0

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020

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

1021 0 25402

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

1022 29599 0

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 50646 41512

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 24939 17864

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 15814 16330

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 438 207

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 4937 7244

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 5738 4870

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 1030 142 2743

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

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 +
1039) 1032 6 17

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

1033 6 1

660 1. Финансијски приходи од матичних и зависних
правних лица 1034

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних
правних лица 1035

665 3. Приходи од учешћа у добитку придружених
правних лица и заједничких подухвата 1036

669 4. Остали финансијски приходи 1037 6 1

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

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

1039 0 16

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 +
1047) 1040 2 85

56, осим 562, 563 и 564

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

1041 0 85

560 1. Финансијски расходи из односа са матичним и
зависним правним лицима 1042

65368
131593
65368
131593
0
5228


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

561 2. Финансијски расходи из односа са осталим
повезаним правним лицима 1043

565 3. Расходи од учешћа у губитку придружених
правних лица и заједничких подухвата 1044

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045 0 85

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 2 0

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

1047

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 -
1040) 1048 4 0

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 -
1032) 1049 0 68

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

1050

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

1051

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 676 6120

57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053

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

1054 822 8795

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

1055

69-59

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

1056

59-69

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

1057

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 -
1055 + 1056 - 1057) 1058 822 8795

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054
+ 1057 - 1056) 1059

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060 34 506

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА 1063

25402
0
0
5228
62625
137339
0
500
0
160


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

С. НЕТО ДОБИТАК

(1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)
1064 788 8289

Т. НЕТО ГУБИТАК

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

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА 1066

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ 1067

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА 1068

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ 1069

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 1070

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1071

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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

7244
4937
207
438
16330
15814
17864
24939
41512
50646
0
29599


Попуњаваправнолице - предузетник 

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

Назив     SLOGA AD ZRENJANIN 

Седиште   Milentija Popovića 1 

 
ИЗВЕШТАЈООСТАЛОМРЕЗУЛТАТУ 

запериодод  ___01.01._ до _21.12.___ 2016. године 
- ухиљадамадинара - 

Група 

ПОЗИЦИЈА АОП 

Напомена Износ 

рачуна, 
рачун 

број Текућагодина Претходнагодина 

1 2 3 4 5 6 

  

А. НЕТОРЕЗУЛТАТИЗПОСЛОВАЊА   
 
 
 

  

I. НЕТОДОБИТАК (АОП 1064) 2001 
 
 
  

788 8 289 

II. НЕТОГУБИТАК (АОП 1065) 2002 
  
 
 

  

  

Б. ОСТАЛИСВЕОБУХВАТНИДОБИТАКИЛИГУБИТАК   
 
 
  

  

а) 
СтавкекојенећебитирекласификованеуБилансууспехау
будућимпериодима 

  

  
 
   

330 

1. Променеревалоризацијенематеријалнеимовине, 
некретнина, постројењаиопреме 

  
 
 
  

  

а) повећањеревалоризационихрезерви 2003 
 
 
  

  

б) смањењеревалоризационихрезерви 2004 
 
 
  

  

331 

2. 
Актуарскидобициилигубиципоосновуплановадефинисаних
примања 

  

 
 
    

а) добици 2005 
 
 
  

  

б) губици 2006 
  
 
 

  

332 

3. 
Добициилигубиципоосновуулагањаувласничкеинструменте
капитала 

  

 
 
    

а) добици 2007 
  
 
 

  

б) губици 2008 
  
 
 

  

333 

4. 
Добициилигубиципоосновууделауосталомсвеобухватномд
обиткуилигубиткупридруженихдруштава 

  

 
 
    

а) добици 2009 
  
 
 

  

б) губици 2010 
  
 
 

  

  

 
б) 
СтавкекојенакнадномогубитирекласификованеуБилан
сууспехаубудућимпериодима 
 

  

 
 
  

  

334 
 

1. 
Добициилигубиципоосновупрерачунафинансијскихизвешта
јаиностраногпословања 

  

  
 
   

а) добици 2011 
  
 
 

  

б) губици 2012 
  
 
 

  

 



Група 

ПОЗИЦИЈА АОП 

Напомена Износ 

рачуна, 
рачун 

број Текућа година Претходна година 

1 2 3 4 5 6 

335 

2. 
Добициилигубициодинструменатазаштитенетоулагањауин
остранопословање 

  

  
 
   

а) добици 2013 
  
 
 

  

б) губици 2014 
 
 
  

  

336 

3. Добициилигубиципоосновуинструменатазаштитеризика 
(хеџинга) новчаногтока 

  
 
 
  

  

а) добици 2015 
 
 
  

  

б) губици 2016 
 
 
  

  

337 

4. 
Добициилигубиципоосновухартијаодвредностирасположив
ихзапродају 

  

 
 
    

а) добици 2017 
 
 
  

  

б) губици 2018 
 
 
  

  

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

2019 

  
 
   

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

2020 

  
 
   

  
III. 
ПОРЕЗНАОСТАЛИСВЕОБУХВАТНИДОБИТАКИЛИГУБИТА
КПЕРИОДА 

2021 

 
 
    

  
IV. НЕТООСТАЛИСВЕОБУХВАТНИДОБИТАК (2019 - 2020 
- 2021) ≥ 0 

2022 
  
 
 

  

  
V. НЕТООСТАЛИСВЕОБУХВАТНИГУБИТАК (2020 - 2019 + 
2021) ≥ 0 

2023 
 
 
  

  

  В. УКУПАННЕТОСВЕОБУХВАТНИРЕЗУЛТАТПЕРИОДА   
 
 
 

  

  
I.УКУПАННЕТОСВЕОБУХВАТНИДОБИТАК (2001 - 2002 + 
2022 - 2023) ≥ 0 

2024 
  
 
 

788 8 289 

  
II. УКУПАННЕТОСВЕОБУХВАТНИГУБИТАК (2002 - 2001 + 
2023 - 2022) ≥ 0 

2025 
 
 
  

  

  

Г. 
УКУПАННЕТОСВЕОБУХВАТНИДОБИТАКИЛИГУБИТАК 
(2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0 илиАОП 2025 > 0 

2026 

 
 
    

1. Приписанвећинскимвласницимакапитала 2027 
 
 
  

  

2. Приписанвласницимакојинемајуконтролу 2028 
 
 
  

  

 

У ____________________________ 

 
Законски заступник 

 
 

 
М.П. _____________________________ 

дана ______________20_______године 

     
 

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

 
 



 

Попуњава правно лице - предузетник 

Матични број  0 8 0 2 1 8 9 9 Шифра делатности 0 1 1 1 ПИБ 1 0 0 5 0 7 3 777 77 

Назив  

Седиште  

 

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 
за период од  __01.01_ до __31.12.__ 2016. године 

 
                                 - у хиљадама динара - 

Позиција АОП 
Износ 

Текућа година Претходна година 

1 2 3 4 

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 
3001 

 
151 302 

 
83 521 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) 

1. Продаја и примљени аванси 3002 
 

150 582 
 

83 407 

2. Примљене камате из пословних активности 3003 
 
  

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 
 

720 
 

114 

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

132 641 
 

85 976 

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 
 

112 227 
 

65 119 

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 
 

15 836 
 

16 760 

3. Плаћене камате 3008 
 
  

4. Порез на добитак 3009 
 

460 
 

534 

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 
 

4 118 
 

3 563 

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

18 661 
 
0 

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

0 
 

2 455 

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА 
3013 

 
 

622 

 
6 023 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) 

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014 
 

6 
 
1 

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

3015 
 

616 
 

6 022 

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016 
 
  

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017 
 
  

5. Примљене дивиденде 3018 
 
  

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

22 846 
 
0 

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020 
 

22 441 
 
0 

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

3021 
 
  

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022 
 

405 
 
0 

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

0 
 

6 023 

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

22 224 
 
0 

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА 
3025 

 
 

3 400 
 I.  Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) 

1. Увећање основног капитала 3026 
 
  

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027 
  



Позиција АОП 
Износ 

Текућа година Претходна година 

1 2 3 4 

3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028 
 

3 400  

4. Остале дугорочне обавезе 3029 
 
  

5. Остале краткорочне обавезе 3030 
 
  

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) 3031 0 
 

3 506 

1. Откуп сопствених акција и удела 3032 
  

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033 
  

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034 
 
 

 
3 400 

4. Остале обавезе (одливи) 3035 
 
 

 
106 

5. Финансијски лизинг 3036 
 
  

6. Исплаћене дивиденде 3037 
 
  

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

3 400  

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

 
3 506 

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

155 324 
 

89 544 

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

155 487 
 

89 482 

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) 3042 
 
 

 
62 

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) 3043 
 

163  

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 
 

269 
 

207 

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3045 
 
  

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3046 
 
  

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

3047 
 

106 
 

269 

 

У ____________________________ 

 
Законски заступник 

 
 

 
М.П. _____________________________ 

дана ______________20_______године 

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

 



Попуњава правно лице - предузетник 

Матични 
број 

0 8 0 2 1 8 9 9 
Шифра 
делатности 

0 0 1 1 ПИБ  1 0 0 5 0 7 3 7 7 

Назив   SLOGA AD  ZRENJANIN 

Седиште    Milentija Popovića 1 

                            
 ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ 

                                             за период од  ___01.01___ до ___31.12____ 2016. године 
- у хиљадама динара – 

Редни 
број 

 

ОПИС 
  
  

Компоненте капитала  

АОП 

30 

АОП 

31 

АОП 

32 

Основни капитал 
Уписани а 

неуплаћени 
капитал 

Резерве 

1 2   3   4   5 

1. 

Почетно стање претходне године на дан 
01.0120.15_ 

            

а) дуговни салдо рачуна 4001 
 
 

4019 
 

4037 
 

б) потражни салдо рачуна 4002 
 

131 236 
4020 

 
4038 

 

2. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика 

 
 
     

а) исправке на дуговној страни рачуна 4003 
 
 

4021 
 

4039 
 

б) Исправке на потражној страни рачуна 4004 
 
 

4022 
 

4040 
 

3. 

Кориговано почетно стање претходне 
године на дан 01.01. 2015  

 
     

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

4005 
 
 

4023 
 

4041 
 

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

4006 
 

131 236 
4024 

 
4042 

 

4. 

Промене у претходној _2015  години 
 

 
     

а) промет на дуговној страни рачуна 4007 
 

13 123 
4025 

 
4043 

 

б) промет на потражној страни рачуна 4008 
 
 

4026 
 

4044 
 

5. 

Стање на крају претходне године 
31.12.2015  

 
     

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

4009 
 
 

4027 
 

4045 
 

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

4010 
 

118 113 
4028 

 
4046 

 

6. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика 

 
 
     

а) исправке на дуговној страни рачуна 4011 
 
 

4029 
 

4047 
 

б) исправке на потражној страни рачуна 4012 
 
 

4030 
 

4048 
 

7. 

Кориговано почетно стање текуће 
година на дан 01.01. 2016  

 
     

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

4013 
 
 

4031 
 

4049 
 

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

4014 
 

118 113 
4032 

 
4050 

 

8. 

Промене у текућој  2016  години 
 

 
     

а) промет на дуговној страни рачуна 4015 
 

11 811 
4033 

 
4051 

 

б) промет на потражној страни рачуна 4016 
 
 

4034 
 

4052 
 

9. 

Стање на крају текуће године  
31.12. 2016  

 
  

 
  

 
 

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

4017 
 
 

4035 
 

4053 
 

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

4018 
 

106 302 
4036 

 
4054 

 



Редни 
Број 

ОПИС 
 
 

Компоненте капитала  

АОП 

35 

АОП 

047 и 237 

АОП 

34 

Губитак 
Откупљене 

сопствене акције 
Нераспоређени 

добитак 

 

2   6   7   8 

1. 

Почетно стање претходне године на дан 
01.01.2015 

    
 

        

а) дуговни салдо рачуна 4055 
 
 

4073 13 123 4091 
 

б) потражни салдо рачуна 4056 
 
 

4074 
 

4092 17 581 

2. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика 

 
 
     

а) исправке на дуговној страни рачуна 4057 
 

4075 
 

4093 
 

б) исправке на потражној страни рачуна 4058 
 
 

4076 
 

4094 
 

3. 

Кориговано почетно стање претходне 
године на дан 01.01. 2015  

 
     

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

4059 
 
 

4077 13 123 4095 
 

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

4060 
 
 

4078 
 

4096 17 581 

4. 

Промене у претходној 2015  години 
 

 
     

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 
 
 

4079 
 

4097 
 

б) промет на потражној страни рачуна 4062 
 
 

4080 13 123 4098 8 289 

5. 

Стање на крају претходне године 
31.12.2015  

 
     

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

4063 
 
 

4081 0 4099 
 

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

4064 
 
 

4082 
 

4100 25 870 

6. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика 

 
 
     

а) исправке на дуговној страни рачуна 4065 
 
 

4083 
 

4101 
 

б) исправке на потражној страни рачуна 4066 
 
 

4084 
 

4102 
 

7. 

Кориговано почетно стање текуће 
године на дан 01.01. 2016  

 
     

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

4067 
 
 

4085 
 

4103 
 

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

4068 
 
 

4086 0 4104 25 870 

8. 

Промене у текућој 2016  години 
      

а) промет на дуговној страни рачуна 4069 
 
 

4087 22 441 4105 
 

б) промет на потражној страни рачуна 4070 
 
 

4088 11 811 4106 788 

9. 

Стање на крају текуће године  
31.12.2016  

 
     

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

4071 
 
 

4089 10 630 4107 
 

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

4072 
 
 

4090 
 

4108 26 658 

 

 

 

 

 



Редни 
број 

ОПИС 
  

Компоненте осталог резултата 

АОП 

330 

АОП 

331 

АОП 

332 

Ревалоризационе 
резерве 

Актуарски 
добици или 

губици 

Добици или губици 
по основу улагања у 

власничке 
инструменте 

капитала 

1 2   9   10   11 

1. 

Почетно стање претходне године на дан 
01.01.2015 

    
 

        

а) дуговни салдо рачуна 4109 
 
 

4127 
 

4145 
 

б) потражни салдо рачуна 4110 
 

79 356 
4128 

 
4146 

 

2. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика 

 
 
     

а) исправке на дуговној страни рачуна 4111 
 
 

4129 
 

4147 
 

б) исправке на потражној страни рачуна 4112 
 
 

4130 
 

4148 
 

3. 

Кориговано почетно стање претходне 
године на дан 01.01.2015  

 
     

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

4113 
 
 

4131 
 

4149 
 

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

4114 
 

79 356 
4132 

 
4150 

 

4. 

Промене у претходној  2015 години 
 

 
     

а) промет на дуговној страни рачуна 4115 
 
 

4133 
 

4151 
 

б) промет на потражној страни рачуна 4116 
 
 

4134 
 

4152 
 

5. 

Стање на крају претходне године 
31.12.2015  

 
     

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

4117 
 
 

4135 
 

4153 
 

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

4118 79 356 4136 
 

4154 
 

6. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика 

 
 
     

а) исправке на дуговној страни рачуна 4119 
 
 

4137 
 

4155 
 

б) исправке на потражној страни рачуна 4120 
 
 

4138 
 

4156 
 

7. 

Кориговано почетно стање текуће 
године на дан 01.01. 2016  

 
     

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

4121 
 
 

4139 
 

4157 
 

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

4122 
 

79 356 
4140 

 
4158 

 

8. 

Промене у текућој 2016 години 
 

 
     

а) промет на дуговној страни рачуна 4123 
 
 

4141 
 

4159 
 

б) промет на потражној страни рачуна 4124 
 
 

4142 
 

4160 
 

9. 

Стање на крају текуће године  
31.12. 2016       

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

4125 
 
 

4143 
 

4161 
 

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

4126 
 

79 356 
4144 

 
4162 

 

 

  



 

 Редни 
број 

  

 ОПИС 
 
  

Компоненте осталог резултата 

АОП 

333 

АОП 

334 и 335 

АОП 

336 

Добици или губици по 
основу удела у осталом 

добитку или губитку 
придружених друштава 

Добици или 
губици по основу 

иностраног 
пословања и 

прерачуна 
финансијских 

извештаја 

Добици или губици 
по основу хеџинга 

новчаног тока 

1 2   12   13   14 

1. 

Почетно стање претходне године на 
дан 01.01.2015 

            

а) дуговни салдо рачуна 4163 
 
 

4181 
 

4199 
 

б) потражни салдо рачуна 4164 
 
 

4182 
 

4200 
 

2. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена 
рачуноводствених политика 

 
 
     

а) исправке на дуговној страни рачуна 4165 
 
 

4183 
 

4201 
 

б) исправке на потражној страни 
рачуна 

4166 
 
 

4184 
 

4202 
 

3. 

Кориговано почетно стање 
претходне године на дан 01.01. 2015  

 
     

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

4167 
 
 

4185 
 

4203 
 

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

4168 
 
 

4186 
 

4204 
 

4. 

Промене у претходној 2015 години 
 

 
     

а) промет на дуговној страни рачуна 4169 
 
 

4187 
 

4205 
 

б) промет на потражној страни рачуна 4170 
 
 

4188 
 

4206 
 

5. 

Стање на крају претходне године 
31.12.2015  

 
     

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

4171 
 
 

4189 
 

4207 
 

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

4172 
 
 

4190 
 

4208 
 

6. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена 
рачуноводствених политика 

 
 
     

а) исправке на дуговној страни рачуна 4173 
 
 

4191 
 

4209 
 

б) исправке на потражној страни 
рачуна 

4174 
 
 

4192 
 

4210 
 

7. 

Кориговано почетно стање текуће 
године на дан 01.01. 2016  

 
     

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

4175 
 
 

4193 
 

4211 
 

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

4176 
 
 

4194 
 

4212 
 

8. 

Промене у текућој 2016 години 
 

 
     

а) промет на дуговној страни рачуна 4177 
 
 

4195 
 

4213 
 

б) промет на потражној страни рачуна 4178 
 
 

4196 
 

4214 
 

9. 

Стање на крају текуће године  
31.12. 2016       

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

4179 
 
 

4197 
 

4215 
 

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

4180 
 
 

4198 
 

4216 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Редни 
број 

 

 
 ОПИС 

 
  

Компоненте осталог резултата 

АОП 

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

кол 3 до кол 15)] ≥ 0 

АОП 

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

кол 15)] ≥ 0 

АОП 

337 

Добици или губици по 
основу ХОВ 

расположивих за продају 

1 2   15   16   17 

1. 

Почетно стање претходне године на 
дан 01.01.2015 

    
 

        

а) дуговни салдо рачуна 4217 
 4235  4244 

 б) потражни салдо рачуна 4218 
 

215 050 

2. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена 
рачуноводствених политика 

      

а) исправке на дуговној страни рачуна 4219 
 
 

4236 
 

4245 
 

б) исправке на потражној страни рачуна 4220 
 
  

3. 

Кориговано почетно стање 
претходне године на дан 01.01. 2015  

 
     

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

4221 
 
 

4237 
 

4246 
 б) кориговани потражни салдо рачуна 

(1б - 2а + 2б) ≥ 0 
4222 

 
 

215 050 

4. 

Промене у претходној 2015_ години 
 

 
     

а) промет на дуговној страни рачуна 4223 
 
 

4238 
 

4247 
 

б) промет на потражној страни рачуна 4224 
 
  

8 289 

5. 

Стање на крају претходне године 
31.12.2015  

 
     

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

4225 
 
 

4239 
 

4248 
 б) потражни салдо рачуна  

(3б - 4а + 4б) ≥ 0 
4226 

 
 

223 339 

6. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена 
рачуноводствених политика 

 
 
     

а) исправке на дуговној страни рачуна 4227 
 
 

4240 
 

4249 
 

б) исправке на потражној страни рачуна 4228 
 
  

7. 

Кориговано почетно стање текуће 
године на дан 01.01. 2016  

 
     

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

4229 
 
 

4241 
 

4250 
 б) кориговани потражни салдо рачуна 

(5б - 6а + 6б) ≥ 0 
4230 

 
 

223 339 

8. 

Промене у текућој 2016  години 
 

 
     

а) промет на дуговној страни рачуна 4231 
 
 

4242 

21 653 

4251 
 

б) промет на потражној страни рачуна 4232 
 
  

9. 

Стање на крају текуће године  
31.12. 2016  

 
     

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

4233 
 
 

4243 

 
 

201 686 
4252 

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

4234 
 
 

 

У ____________________________ 

 
Законски заступник 

 
 

 
М.П. _____________________________ 

дана ______________20_______године 

     

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



 

   

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

„SLOGA“  A.D ZRENJANIN 
 

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE 
ZA 2016. GODINU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„SLOGA” a.d. Zrenjanin 
Napomene uz finansijske izveštaje za godinu završenu 31. decembra 2016. godine 

 

 (Svi iznosi su izraženi u hiljadama dinara, osim ako nije drugačije naznačeno) 

 

1 

 

1. Istorijat društva 
 
SLOGA AD  (U daljem tekstu: Društvo) je osnovano 01.01.1974 godine  kao složena 
organizacija u čijem sastavu je bilo više OOUR među kojima i OOUR „Sloga“ Rusko 
Selo. Preduzeće je od dana osnovanja imalo nekoliko  statusnih promena: 
- Po rešenju Osnovnog suda Udruženog rada Kikinda  br. FI  262/89 od 29.12.1989 godine 

Društvo je organizovano kao društveno preduzeće, 
- Po rešenju Okružnog suda u Zrenjaninu br. FI  606/91 od 27.06.1991 godine  Društvo je 

organizovanio kao Deoničarsdko Društvo u mešovitoj svojini  da bi Republička agencija za 
procenu vrednosti kapitala u postupku ocene zakonitosti organizovanja društva poništila 
rešenjem br. 982/91 od 31.01.1995 godine. Povodom tog rešenja Privredni sud Zrenjanin 
doneo je rešenje br. FI 186/95 od 06.02.1995 godine  kojim se briše neosnovani upis 
Društva kao deoničarsko Društvo, 

- Na osnovu rešenja Agencije za privredne registre  br. BD 147976/2008 od 06.01.2009 
godine Društvo  menja pravnu formu i prelazi u otvoreno akcionarsko Društvo, dok su PIB 
i matični broj ostali isti kao i osnovna delatnost odnosno ratarska proizvodnja. 

- Na osnovu rešenja Agencije za privredne registre br. BD 119128/2013 od 07.11.2013 
godine Društvo menja sedište  firme  koje se sada nalazi u Zrenjaninu, ul. Milentija 
Popovića 1.   

- Vlasnička struktura AD „Sloga“ posle privatizacije je iznosila : 
-  65,07513 % akcija  u većinskom  vlasništvu fizičkog lica Raca Dragana, 7,03542 % u 

vlasništvu preduzeća Sloga Ad na osnovu člana 41. Zakona o privatizaciji  a 27,88945 % u 
vlasništvu fizičkih lica ( zaposlenih radnika i penzionera) 

- Nakon  isteka Ugovora o kupoprodaji Društvenog kapitala  akcije koje su se vodile na ime 
Društva  a   koje su stečene    po članu 41. Zakona o privatizaciji  većinski vlasnik kapitala  
Raca Dragan  je stekao uslov o prenosu 9 233 akcije  tj. 7,03542 %  na svoje ime . 

-  Skupština  „Sloga“ AD  je na svojoj sednici  dana 12.08.2014 godine donela Odluku  o 
odobrenju  sticanja sopstvenih akcija koja je zavedena pod delovodnim brojem 139/8 od 
12.08.2014 godine. Po članu 282 stav 2. Zakona o privrednim ruštvima Društvo je ispunilo 
uslov za sticanje sopstvenih akcija u maksimalnom iznosu   tj. 10 % od ukupno izdatih 
akcija odnosno ne više od 13.123 akcije. Na osnovu Odluke Skupštine, Odbor direktora je 
doneo Odluku o bližim uslovima za sprovođenje postupka sticanja sopstvenih akcija 
zavedenu pod delovodnim brojem 149/8 od 21.08.2014 godine i uputio javni poziv i ponudu 
za otkup akcija svim zakonitim vlasnicima običnih akcija. Na osnovu tih odluka Društvo je 
steklo 13.123 komada običnih akcija odnosno 10 % od ukupnog broja emitovanih akcija po 
ceni od 1.000,00 dinara.  

- Nakon sprovedenog postupka o sticanju sopstvenih akcija vlasnička struktura iznosi: 
Vlasništvo pravnih lica 10,00107 %  dok je  u vlasništvu fizičkih lica 89,99893 % od čega  
je u vlasništvu većinskog vlasnika Dragana Race 72,11055 % a u vlasništvu zaposlenih i 
penzionera je 17,88838 %.  

- Odbor direktora je na osnovu odluke Skupštine „Sloga“ ad   broj 09/01 od 13.01.2015 
godine,   dana 19.01.2015 godine uputio ponudu za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija 
svim zakonitim vlasnicima običnih akcija. Kako nije bilo kupovine sopstvenih akcija od 
strane akcionara , Skupština akcionara je na svojoj  vanrednoj sednici  donela odluku o 
smanjenju osnovnog kapitala poništajem sopstvenih akcija društva broj 41/03 od 
17.03.2015 godine. Na osnovu te odluke  poništavaju se sopstvene akcije Društva tj. 13 123 
akcije nominalne vrednosti 1.000,00 dinara .Nakon sprovedene odluke Beogradska berza 
dana 07.07.2015 godine donosi Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex 
br. 01/1 br. 6404/15. Osnovni kapital Društva nakon sprovedenog postupka iznosi 
118.113.380,02 dinara. Struktura kapitala izdavaoca SLOGA AD Zrenjaninna dan 
31.12.2015 godine Iznosi: 80,122425 % u vlasništvu većinskog vlasnika Dragana Race, 
0,00169 % u vlasništvu pravnih lica dok 19,875885 % je u vlasništvu fizičkih lica odnosno 
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zaposlenih i penzionera. 
- Na Skupštini akcionara održanoj 03.08.2015 godine usvojena je odluka o sticanju 

sopstvenih akcija na osnovu koje je Odbor direktora u skladu sa svojim ovlašćenjima dana 

07.03.2016 godine doneo odluku kojom su bliže određeni uslovi ponude. Ponudom  za 

sticanje sopstvenih akcija društvo planira da stekne do 10 % sopstvenih akcija po ceni od 

1.000,00 dinara po akciji. Ponuda za sticanje sopstvenih akcija je trajala od 14.03.2016 

godine do 29.03.2016 godine i na osnovu ove ponude Društvo je steklo 11.811 komada 

običnih akcija. Na osnovu odluke Odbora direktora od 07.06.2016 godine Društvo je 

objavilo Ponudu za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija čiji predmet je prodaja 11.811 

sopstvenih akcija Društva po ceni od 1.903,79 dinara po akciji. Ponuda je trajala od 

13.06.2016 godine do 13.07.2016 godine i tokom iste nije bilo zainteresovanih lica za 

kupovinu sopstvenih akcija Društva. Nakon neuspele ponude za prodaju (otuđenje) 

sopstvenih akcija, na sednici Odbora direktora održanoj dana 18.07.2016 godine, usvojena 

je Odluka o smanjenju osnovnog kapitalam poništenjem sopstvenih  akcija Društva, na 

osnovu koje je 28.10.2016 godine izvršen poništaj 11.811 sopstvenih akcija u Centralnom 

registru, depou i kliring hartija od vrednosti. Ukupan broj akcija Društva smanjen je sa 

118.113 ( ukupan broj emitovanih akcija pre smanjenja osnovnog kapitala) na 106.302  

(ukupan broj emitovanih akcija nakon smanjenja osnovnog kapitala ). Smanjenje osnovnog 

kapitala Društva usled poništenja sopstvenih akcija evidentiran je u finansijskim 

izveštajima za statističke potrebe na dan 31.12.2016 godine. Na osnovu Skupštinske odluke 

o odobrenju sticanja sopstvenih akcija od 05.12.2016 godine, Odbor direktora Društva 

doneo je dana 05.12.2016 Odluku o bližim uslovima za sprovođenje postupka sticanja 

sopstvenih akcija i objavio Javni poziv i ponudu za otkup akcija svim zakonitim imaocima 

običnih akcija, koja je trajala od 08.12.2016 godine do 23.12.2016 godine i na osnovu koje 

je društvo steklo 10.630 sopstvenih akcija. 
Osnovni kapital Društva nakon sprovedenog postupka iznosi 106.302.380,02 dinara. Struktura 
kapitala izdavaoca SLOGA AD Zrenjaninna dan 31.12.2016 godine Iznosi: 89,024666 % u 
vlasništvu većinskog vlasnika Dragana Race, 9,999812 % u vlasništvu pravnih lica, odnosno 
„SLOGA“ AD, dok je 0,975522 % je u vlasništvu fizičkih lica odnosno zaposlenih i penzionera. 
Osnovna delatnost kojom se Društvo bavi je : poljoprivredna proizvodnja odnosno gajenje žita 
(osim pirinča) leguminoza i uljarica , a pored toga registrovano je i za obavljanje sledećih 
delatnosti: trgovinu i usluge. 
 
Sedište Društva je u  ZRENJANINU 
 
Matični broj Društva je  : 08021899  a PIB : 100507377 
Društvo je saglasno kriterijumima iz Zakona

1
 razvrstano u   MALA  pravna lica.  

 
Finansijski izveštaji za 2016. godinu, koji su sastavni deo ovih napomena, odobreni su 
od strane  Odbora direktora  dana  24.02.2017 godine.-delovodni broj: 34/02  
 
Na dan 31. decembar 2016. godine Društvo je imalo 25   zaposlenih  (na dan 31. 
decembar 2015. godine broj zaposlenih u Društvu bio je 27. 
 

 
2. Osnove za sastavljanje finansijskih izveštaja  

 
Finansijski izveštaji Društva sastavljeni su u skladu sa Međunarodnim standardima 
finansijskog izveštavanja (MSFI).  

                                                           
1
 Razvrstavanje pravnih lica se vršilo kako sledi:  

- za 2016. godinu - prema podacima iz godišnjih finansijskih izveštaja za 2015.  godinu, a u skladu sa 

Zakonom  o računovodstvu („Službeni glasnik RS“ broj 62/2013); 
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Sastavljanje finansijskih izveštaja u skladu sa MSFI zahteva primenu izvesnih ključnih 
računovodstvenih procena. Ono, takođe, zahteva da Rukovodstvo koristi svoje 
prosuđivanje u primeni računovodstvenih politika Društva. Oblasti koje zahtevaju 
prosuđivanje većeg stepena ili veće složenosti, odnosno oblasti u kojima pretpostavke i 
procene imaju materijalni značaj za finansijske izveštaje obelodanjeni su u napomeni 4. 

 
 
 
2.1. Uporedni podaci 

 
Uporedne podatke i početna stanja čine podaci sadržani u finansijskim izveštajima za 
2015. godinu.  
 

 
3. Pregled značajnih računovodstvenih politika 

 
Osnovne računovodstvene politike primenjene za sastavljanje ovih finansijskih 
izveštaja navedene su u daljem tekstu. Ove politike su konzistentno primenjene na sve 
prikazane godine. 
 

 

 

3.1. Stalna imovina 
 

 
a) Nekretnine, postrojenja i oprema  
 
Početno vrednovanje nekretnina, postrojenja i opreme vrši se po nabavnoj vrednosti , 
koja se sastoji od nabavne cene, uvećane za sve zavisne troškove nabavke.Ako Društvo 
primenjuje pune MSFI mogu pod određenim okolnolstima u nabavnu vrednost 
osnovnog sredstva uključiti i troškove pozajmljivanja u skladu sa MRS 23 (napomena 
3.6.b). 
Naknadno vrednovanje nekretnina vrši se  u zavisnosti od primenjene politike: Naknadno 
vrednovanje nekretnina vrši se po osnovnom postupku, koji je predviđen u MRS 16 – 
Nekretnine, postrojenja i oprema, odnosno po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ukupan iznos 
ispravke vrednosti po osnovu obezvređivanja a revalorizacija se vrši samo za polj. zemljišta. 

 
Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme se obračunava proporcionalnom  
metodom tokom procenjenog korisnog veka upotrebe sredstava. Osnovicu za 
amortizaciju nekretnina, postrojenja i opreme čini poštena, odnosno nabavna vrednost 
umanjena za preostalu vrednost ukoliko postoji. 
 
Korisni vek trajanja svake pojedinačne nekretnine, postrojenja i opreme preispituje se 
periodično. 
 
Na kraju poslovne godine procenjuje se da li su nekretnine, postrojenja i oprema 
obezvređeni u skladu sa MRS 36 – Umanjenje vrednosti imovine. 
 
Osnovne stope amortizacije za pojedine grupe nekretnina, postrojenja i opreme su 
sledeće:  
 
 



„SLOGA” a.d. Zrenjanin 
Napomene uz finansijske izveštaje za godinu završenu 31. decembra 2016. godine 

 

 (Svi iznosi su izraženi u hiljadama dinara, osim ako nije drugačije naznačeno) 

 

4 

 

Naziv  Stopa amortizacije 
Građevinski objekti  1,3 – 8% 
Oprema  5 – 20%  
Vozila  14,3 – 15,5% 
Nameštaj  10 – 12,5% 
   

 
 

Umanjenje vrednosti nefinansijskih sredstava Sredstva koja imaju neograničen korisni 
vek upotrebe ne podležu amortizaciji, a provera da li je došlo do umanjenja njihove 
vrednosti vrši se na godišnjem nivou. Za sredstva koja podležu amortizaciji provera da 
li je došlo do umanjenja njihove vrednosti vrši se kada događaji ili izmenjene okolnosti 
ukažu da knjigovodstvena vrednost možda neće biti nadoknadiva. Gubitak zbog 
umanjenja vrednosti se priznaje u visini iznosa za koji je knjigovodstvena vrednost 
sredstva veća od njegove nadoknadive vrednosti. Nadoknadiva vrednost je vrednost 
veća od fer vrednosti sredstva umanjene za troškove prodaje i vrednosti u upotrebi. Za 
svrhu procene umanjenja vrednosti, sredstva se grupišu na najnižim nivoima na 
kojima mogu da se utvrde odvojeni prepoznatljivi novčani tokovi (jedinice koje 
generišu gotovinu). Nefinansijska sredstva, kod kojih je došlo do umanjenja vrednosti 
se revidiraju na svaki izveštajni period zbog mogućeg ukidanja efekata  umanjenja 
vrednosti. 
 
b) Investicione nekretnine 
 
Početno vrednovanje investicionih nekretnina vrši se u skladu sa zahtevima MRS 40 po 
metodu fer vrednosti ili po nabavnoj vrednosti. Pri početnom vrednovanju, zavisni 
troškovi nabavke uključuju se u nabavnu vrednost ili cenu koštanja. 
 
Nakon početnog priznavanja, naknadno vrednovanje investicione nekretnine vrši se po 
modelu poštene vrednosti u skladu sa MRS 40 - Investicione nekretnine. Dobitak ili 
gubitak nastao zbog promene poštene vrednosti investicione nekretnine uključuje se u 
neto dobitak ili gubitak perioda u kojem je nastao. 
Naknadni izdaci se kapitalizuju samo kada je verovatno da će buduće ekonomske koristi 
povezane sa tim izdacima pripasti Društvu i kada se mogu pouzdano izmeriti. Svi ostali 
troškovi tekućeg održavanja terete troškove perioda u kome nastanu. Kada investicionu 
nekretninu koristi njen vlasnik, ona se reklasifikuje na nekretnine, postrojenja i opremu, i 
njena knjigovodstvena vrednost na dan reklasifikacije postaje njena zatečena vrednost 
koja će se nadalje amortizovati. 

 
c) Biološka sredstva 

 
Biološka sredstva se odmeravaju pri početnom priznavanju i na datum svakog bilansa 
stanja po fer vrednosti umanjenoj za procenjene troškove prodaje, osim u slučaju ako 
se fer vrednost, pri početnom priznavanju, ne može pouzdano utvrditi. U tom slučaju 
biološko sredstvo se odmerava po nabavnoj vrednosti umanjenoj za eventualnu 
ispravku vrednosti i eventualne kumulirane gubitke po osnovu umanjenja vrednosti. 
 
Dobitak/(gubitak) pri početnom priznavanju biološkog sredstva po fer vrednosti 
umanjenoj za procenjene troškove prodaje, kao i pri promeni fer vrednosti umanjenoj 
za procenjene troškove prodaje, uključuje se u ostale prihode ili troškove perioda u 
kome je nastao. 
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Poljoprivredni proizvodi ubrani od bioloških sredstava Društva odmeravaju se po fer 
vrednosti umanjenoj za procenjene troškove prodaje u momentu ubiranja. 

 
Dobitak/(gubitak) iz početnog priznavanja poljoprivrednog proizvoda po fer 
vrednosti umanjenoj za procenjene troškove prodaje uključuje se u ostale prihode ili 
troškove perioda u kom je nastao. 
 
d) Dugoročni finansijski plasmani 

 
U okviru dugoročnih finansijskih plasmana iskazuju se učešća u kapitalu zavisnih 
pravnih lica, učešća u kapitalu povezanih  pravnih lica i zajedničkim poduhvatima, 
učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge HOV raspoložive za prodaju,, dugoročni 
plasmani ostalim povezanim pravnim licima, dugoročni plasmani u zemlji, dugoročni 
plasmani u inostranstvu, hartije od vrednosti koje se drže do dospeća, i ostali 
dugoročni finansijski plasmani. 
 
Početno priznavanje, kao i naknadno vrednovanje dugoročnih finansijskih plasmana 
vrši se po metodu nabavne vrednosti koja predstavlja poštenu vrednost nadoknade 
koja je data za njih. U bilansu uspeha iskazuje se prihod od ulaganja samo u onoj meri 
u kojoj Društvo primi svoj deo iz raspodele neraspoređenog dobitka korisnika 
ulaganja, do koje dođe nakon dana sticanja. Deo iz raspodele koji se primi u iznosu koji 
je veći od takvog dobitka smatra se povraćajem investicije i iskazuje se kao smanjenje 
nabavne vrednosti investicije. 

 
Početno priznavanje hartija od vrednosti koje se drže do dospeća vrši se po nabavnoj 
vrednosti koja predstavlja vrednost nadoknade koja je data za njih. Naknadno 
vrednovanje hartija od vrednosti koje se drže do dospeća se vrši po diskontovanoj 
amortizovanoj vrednosti. Vlasničke hartije od vrednosti raspoložive za prodaju 
naknadno se vrednuju po poštenim tržišnim vrednostima u korist ili na teret 
sopstvenog kapitala. 
 
Gubici po osnovu ulaganja u zavisna, povezana i druga pravna lica procenjuju se na 
datum sastavljanja finansijskih izveštaja, u skladu sa MRS 36 – Umanjenje vrednosti 
imovine i priznaju se kao rashod u bilansu uspeha. 
 
Početno priznavanje i naknadno vrednovanje datih dugoročnih kredita vrši se po 
nabavnoj vrednosti, koja predstavlja vrednost nadoknade koja je data za njih. Troškovi 
transakcije se uključuju u početno priznavanje. 
 

 
 
 

3.2. Obrtna imovina 
 

a) Zalihe 
 

Inicijalno, zalihe se priznaju po nabavnoj vrednosti, odnosno po ceni koštanja. Izlaz 
zaliha / utrošak vrši se po prosečnoj ceni . Na dan bilansa, zalihe se svode na nižu 
vrednost od cene koštanja i neto prodajne vrednosti. Cena koštanja gotovih proizvoda i 
proizvodnje u toku obuhvata troškove projektovanja, utrošene sirovine, direktnu 
radnu snagu, ostale direktne troškove i pripadajuće režijske troškove proizvodnje 
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(zasnovane na normalnom korišćenju proizvodnog kapaciteta). Ona isključuje troškove 
pozajmljivanja. Neto prodajna vrednost je procenjena prodajna cena u uobičajenom 
toku poslovanja, umanjena za pripadajuće varijabilne troškove prodaje.  

 
 
b) Kratkoročna potraživanja i plasmani 
Prema važećem Pravilniku o Kontnom okviru...(Sl.glasnik RS br.95/14) uvedena su 
nova konta po strukturi navedenih potraživanja. 

Kratkoročna potraživanja od kupaca i kratkoročni finansijski plasmani priznaju se na 
osnovu računovodstvenog dokumenta na osnovu koga nastaje dužničko – poverilački 
odnos. Ako se vrednost u dokumentu iskazuje u stranoj valuti, vrši se preračunavanje 
u izveštajnu valutu po srednjem kursu važećem na dan transakcije. Promene deviznog 
kursa od datuma transakcije do datuma naplate potraživanja iskazuju se kao kursne 
razlike u korist prihoda ili rashoda, odnosno, nerealizovane kursne razlike iskazuju se 
na teret/u korist vremenskih razgraničenja.  
 
Otpis kratkoročnih potraživanja i finansijskih plasmana kod kojih postoji verovatnoća 
nenaplativosti vrši se indirektnim otpisivanjem, dok se u slučajevima kada je 
nemogućnost naplate izvesna i dokumentovana, otpis u celini ili delimično vrši 
direktnim otpisivanjem.  
 
c) Gotovina i gotovinski ekvivalenti 
 
Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju: novac u blagajni, depozite po viđenju 
kod banaka, druga kratkoročna visoko likvidna ulaganja sa prvobitnim rokom 
dospeća do tri meseca ili kraće i prekoračenja po tekućem računu.  
 
Prekoračenja po tekućem računu klasifikovana su kao finansijske obaveze u okviru 
kratkoročnih obaveza, u bilansu stanja. 

 
 

3.3. Osnovni kapital 
 
Inicijalno, osnovni kapital se iskazuje u visini procenjenog uloga u Društvo / odnosno 
čini ga uplaćeni kapital prilikom osnivanja, kao i sve naknadne promene vrednosti 
osnovnog kapitala.  
 
Promene na osnovnom kapitalu vrše se isključivo prema pravilima propisanim 
Zakonom o privrednim društvima a sve promene na osnovnom kapitalu registruju se 
kod odgovarajućeg Registra. 
Osnovni kapital iskazan u dinarima se ne menja i treba uskladiti iznos u knjigama sa 
iznosom u Registru. 
Prema važećem Pravilniku o Kontnom okviru...(Sl.glasnik RS br.95/14) uvedena su 
nova konta po odgovarajućoj strukturi .Tako je članom 23. stav 11 propisano da se 
negativna emisiona premija, odnosno dugovni saldo na računu 306, na dan bilansa 
prenosi na račun 340-Neraspoređeni dobitak ranijih godina ILI račun 350- Gubitak 
ranijih godina. 
 

3.4.   Revalorizacione rezerve 
 
Na računima  grupe 33 iskazuju se efekti revalorizacije i nerealizovani dobici i gubici koji se 
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uključuju u izveštaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku u skladu sa MRS 1 Prezentacija 
finansijskih izveštaja .Evidentiranje se vrši na sledećim osnovnim računima: 

• 330 – Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, 
nekretnina, postrojenja i opreme  
 

 
Podsetnik i pojašnjenje: 
Revalorizaciona rezerva koja je uključena u ukupni kapital može, saglasno paragrafu 39. MRS 16, 
direktno da se prenese na neraspoređenu dobit, kada se rezerva realizuje. Ovaj prenos se vrši direktno 
preko bilansa stanja, a ne kroz prihode, što znači da je ovakva promena bez uticaja na oporezivu dobit.  
 
Prilikom prodaje, rashodovanja ili otuđenja na drugi način revalorizovanog sredstva, celokupna 
revalorizaciona rezerva formirana za konkretno sredstvo se realizuje i može da se prenese na 
neraspoređenu dobit. 
Za razliku od celokupne revalorizacione rezerve, koja se realizuje jedino u slučaju prodaje ili 
rashodovanja sredstva, jedan deo revalorizacione rezerve može da se realizuje istovremeno sa 
korišćenjem sredstva u preduzeću. U tom slučaju, iznos realizovane revalorizacione rezerve koja može 
da se prenese na neraspoređenu dobit čini razlika između amortizacije zasnovane na iskazanom 
revalorizovanom iznosu sredstva i amortizacije zasnovane na prvobitnoj nabavnoj vrednosti (ili ceni 
koštanja) sredstva prilikom prodaje, rashodovanja ili otuđenja sredstva na drugi način . 
 
Slučajevi u kojima nije moguće vršiti prenos revalorizacionih rezervi na dobit: 
 
1. prilikom reklasifikacije nekretnine u investicionu nekretninu; 
2. prilikom reklasifikacije revalorizovanog sredstva u stalna sredstva namenjena prodaji.  
 
 

3.5. Dugoročna rezervisanja i obaveze 
 

-a - Rezervisanja se priznaju  kada Društvo ima postojeću zakonsku ili ugovornu 
obavezu koja je rezultat prošlih događaja; kada je u većoj meri verovatnije nego što to 
nije da će podmirenje obaveze iziskivati odliv sredstava; kada se može pouzdano 
proceniti iznos obaveze. Rezervisanja se ne priznaju za buduće poslovne gubitke.  
Rezervisanje se odmerava po sadašnjoj vrednosti izdatka potrebnog za izmirenje 
obaveze, primenom diskontne stope pre poreza koja odražava tekuću tržišnu procenu 
vrednosti za novac i rizike povezane sa obavezom. Povećanje rezervisanja zbog isteka 
vremena se iskazuje kao trošak kamate. 
Odmeravanje rezervisanja vrši se u iznosu koji predstavlja najbolju procenu izdatka na 
dan sastavljanja bilansa stanja koji je potreban za izmirenje budućih obaveza. 
Kada postoji određeni broj sličnih obaveza, verovatnoća da će podmirenje obaveza 
iziskivati odliv sredstava se utvrđuje na nivou tih kategorija kao celine. Rezervisanje se 
priznaje čak i onda kada je ta verovatnoća, u odnosu na bilo koju od obaveza u istoj 
kategoriji, mala. 
Rezervisanje u narednim obračunskim periodima neće se odmeravati primenom 
diskontne stope pre poreza koja odražava tekuću tržišnu procenu vrednosti za novac i 
rizik povezan sa obavezom, već će se uzimati podaci koji su poznati na dan 31. 
decembar 2015. godine. 
 
Dugoročna rezervisanja obuhvataju (vrste rezervisanja): rezervisanja za troškove u 
garantnom roku, rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bigatstava, 
rezervisanja za zadržane kaucije i depozite, rezervisanja za troškove restrukturiranja, 
rezervisanja zanaknade i druge beneficije zaposlenima(zbog raskida radnog odnosa sa 
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radnicima, po onovu otpremnina za odlazak u penziju, jubilarne nagrade i sl.) , 
rezervisanja za troškove sudskih sporova i ostala dugoročna rezervisanja. 
 
-b- Dugoročne obaveze dospevaju u roku dužem od dvanaest meseci posle izveštajnog 
perioda, odnosno od dana sastavljanja izveštaja o finansijskoj poziciji. Vrednuju se i 
priznaju u skladu sa MRS 39 i MSFI 13 i drugim relevantnim MRS. Sve razlike između 
ostvarenog priliva (umanjenog za transakcione troškove) i iznosa otplata, priznaju se u 
bilansu uspeha u periodu korišćenja kredita kao finansijski rashodi/prihodi , osim u 
delu u kome se kapitalizuju u skladu sa MRS 23 – Troškovi pozajmljivanja (napomena 
3.1.c) . 
Deo obaveza po osnovu dugoročnih kredita koji dospeva za plaćanje u narednoj  
godini, mora se reklasifikovati na kratkoročne finansijske obaveze. 
  

3.6. Kratkoročne finansijske obaveze  
 

Obaveze po kreditima se inicijalno priznaju po fer vrednosti priliva, bez nastalih 
transakcionih troškova. U narednim periodima obaveze po kreditima se iskazuju po 
amortizovanoj vrednosti u skladu sa MRS 39. Sve razlike između ostvarenog priliva 
(umanjenog za transakcione troškove) i iznosa otplata, priznaju se u bilansu uspeha u 
periodu korišćenja kredita kao finansijski rashodi/prihodi u korist računa 460 Obaveze 
po osnovu kamata. 
 
Obaveze po kreditima se klasifikuju kao kratkoročne obaveze, osim ukoliko Društvo 
nema bezuslovno pravo da odloži izmirenje obaveza za najmanje 12 meseci nakon 
datuma bilansa stanja. 
 

3.7. Obaveze prema dobavljačima 
 
Obaveze prema dobavljačima se inicijalno iskazuju po vrednosti iskazanoj na 
dokumentu koji predstavlja osnov za priznavanje, a naknadno se odmeravaju u visini 
očekivanih odliva sredstava. 

 
 
 
 
3.8. Porez na dobit 

 
Tekući porez na dobit 
 
Porez na dobit predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa  Zakonom o 
porezu na dobit važećim u Republici Srbiji. Stopa poreza na dobit za 2016. godinu 
iznosi 15% i plaća se na poresku osnovicu utvrđenu poreskim bilansom. Poreska 
osnovica prikazana u poreskom bilansu uključuje dobit prikazanu u zvaničnom 
bilansu uspeha i korekcije definisane poreskim propisima Republike Srbije.  
 
Poreski propisi Republike Srbije ne predviđaju mogućnost da se poreski gubici iz 
tekućeg perioda mogu koristiti kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim 
periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda mogu se preneti na račun dobitaka iz 
budućih obračunskih perioda, ali ne duže od deset godina. 
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3.9. Primanja zaposlenih 
  

Društvo nema sopstvene penzione fondove i po tom osnovu nema identifikovane 
obaveze na dan 31. decembar 2016. godine. 
 
U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Društvo je u obavezi da 
plaća doprinose državnim fondovima kojima se obezbeđuje socijalna sigurnost 
zaposlenih. Ove obaveze uključuju doprinose za zaposlene na teret poslodavca u 
iznosima obračunatim po stopama propisanim relevantnim zakonskim propisima. 
Društvo je, takođe, obavezno da od bruto plata zaposlenih obustavi doprinose i da ih, 
u ime zaposlenih, uplati tim fondovima. Doprinosi na teret poslodavca i doprinosi na 
teret zaposlenog se knjiže na teret rashoda perioda na koji se odnose. Nakon izvršenih 
uplata doprinosa, Društvo nema daljih zakonskih obaveza u pogledu budućeg plaćanja 
doprinosa ukoliko fond nema dovoljno sredstava da isplati sve beneficije zaposlenima 
koji su se penzionisali. Više plaćeni doprinosi se priznaju kao sredstvo u iznosu koji se 
može refundirati ili u iznosu za koji se može umanjiti buduća obaveza za plaćanje 
doprinosa. 

 
U skladu sa  Ugovorom o radu, Društvo je u obavezi da isplati otpremnine prilikom 
odlaska u penziju ili pri prestanku radnog odnosa po sili zakona zbog gubitka radne 
sposobnosti – u visini dve prosečne zarade   po zaposlenom isplaćene u privredi u 
Republici Srbiji prema poslednje objavljenom podatku nadležnog republičkog organa.  
. 
 
 
 

3.10. Gubitak iznad visine kapitala 
Prema važećem Pravilniku o Kontnom okviru...(Sl.glasnik RS br.95/14 nije propisan 
račun za gubitak iznad visine kapitala (ranije račun 290), već je uvedena posebna 
pozicija u obrascu bilansa stanja ,koja je odbitna stavka kapitala. 

 
3.11. Priznavanje prihoda 

 
Prihod uključuje fer vrednost primljenog iznosa ili potraživanja po osnovu prodaje 
roba i usluga u toku normalnog poslovanja Društva. Prihod se iskazuje bez PDV-a, 
povraćaja robe, rabata i popusta u trenutku prelaska vlasništva i značajnih rizika 
vezanih za dati proizvod sa prodavca na kupca. 
 
 
Društvo priznaje prihod kada se iznos prihoda može pouzdano izmeriti, kada je 
verovatno da će u budućnosti Društvo imati ekonomske koristi i kada su ispunjeni 
posebni kriterijumi za svaku od aktivnosti Društva kao što je u daljem tekstu opisano. 
Iznos prihoda se ne smatra pouzdano merljivim sve dok se ne reše sve potencijalne 
obaveze koje mogu nastati u vezi sa prodajom. Svoje procene Društvo zasniva na 
rezultatima iz prethodnog poslovanja, uzimajući u obzir tip kupca, vrstu transakcije i 
specifičnosti svakog posla.  
 
Društvo ostvaruje prihode po osnovu prodaje u prometu na veliko svojih proizvoda     
( kukuruza, pšenice , suncokreta....) po osnovu pružanja usluga iz oblasti 
poljoprivrede. 
Takođe, Društvo ostvaruje prihode i po  osnovama  subvencije za podsticaje u polj. 
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proizvodnji i nesto malo prihoda od prodaje rashodovanih osnovnih sredstava.. 
 
 

3.12. Priznavanje rashoda 
 

Poslovni rashodi obuhvataju sve troškove nastale u vezi sa  ostvarenim poslovnim 
prihodima i odnose se na troškove materijala, energije i goriva, troškove zarada i 
naknada zarada, amortizaciju, proizvodne usluge i nematerijalne troškove. Priznavanje 
rashoda vrši se istovremeno sa priznavanjem prihoda radi kojih su ti rashodi nastali 
(princip sučeljavanja prihoda i rashoda). 

 
3.13. Prihodi i rashodi kamata 

 
Kamate nastale po osnovu plasmana i potraživanja iz poslovnih odnosa iskazuju se u 
okviru finansijskih prihoda u obračunskom periodu u kome su nastale. 
 
Kamate nastale po osnovu obaveza iz poslovnih odnosa iskazuju se u bilansu uspeha u 
okviru finansijskih rashoda u obračunskom periodu u kome su nastale. 
 
 

 
4. Upravljanje finansijskim rizikom  

 
4.1. Faktori finansijskog rizika 

 
Poslovanje Društva je izloženo različitim finansijskim rizicima: tržišni rizik (koji 
obuhvata rizik od promena kurseva stranih valuta, rizik od promene fer vrednosti 
kamatne stope, kamatni rizik gotovinskog toka, rizik od promene cena, i rizik od 
promene kurseva stranih valuta), kreditni rizik, rizik likvidnosti i rizik tokova 

gotovine. Upravljanje rizicima u Društvu je usmereno na nastojanje da se u situaciji 
nepredvidivosti finansijskih tržišta potencijalni negativni uticaji na finansijsko 
poslovanje Društva svedu na minimum.  
 
  
 

 
 

 
 

 (b) Kreditni rizik  
 
Društvo nema značajne koncentracije kreditnog rizika. Društvo ima utvrđena pravila 
kako bi obezbedilo da se prodaja proizvoda na veliko obavlja kupcima koji imaju 
odgovarajuću kreditnu istoriju.  
 
 (c) Rizik likvidnosti 
 
Oprezno upravljanje rizikom likvidnosti podrazumeva održavanje dovoljnog iznosa 
gotovine i hartija od vrednosti kojima se trguje, kao i obezbeđenje adekvatnih izvora 
finansiranja preko odgovarajućeg iznosa kreditnih obaveza i mogućnost da se izravna 
pozicija na tržištu.   
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5. Upravljanje rizikom kapitala 
 

Cilj upravljanja kapitalom je da Društvo zadrži sposobnost da nastavi da posluje u 
neograničenom periodu u predvidljivoj budućnosti, kako bi vlasnicima obezbedilo 
povraćaj (profit), a ostalim interesnim stranama povoljnosti i da bi očuvalo optimalnu 
strukturu kapitala sa ciljem da smanji troškove kapitala. 
 
Društvo, kao i ostala Društva koja posluju unutar iste delatnosti, prati kapital na 
osnovu koeficijenta zaduženosti (gearing ratio). Ovaj koeficijent se izračunava iz 
odnosa neto dugovanja Društva i njegovog ukupnog kapitala. Neto dugovanje se 
dobija kada se ukupni krediti (uključujući kratkoročne i dugoročne, kao što je 
prikazano u bilansu stanja) umanje za gotovinu i gotovinske ekvivalente. Ukupni 
kapital se dobija kada se na kapital, iskazan u bilansu stanja, doda neto dugovanje.  
Neto dugovanja Društva:  
2016 godina:   14 642-106=14 536 
2015 godina:   4403-269=4134 
Ukupan kapital Društva 
2016 godina:    201 686 + 14 536= 216 222 
2015 godina:    223 339 +4134= 227 473 
 
Koeficijent: 
2015 godina = 1,82 % 
2016 godina = 6,73 % 
 
 

 
Povećanje  koeficijenta zaduženosti u 2016. godini rezultirao je prvenstveno zbog: 
 (  povećanja kratkoročnih obaveza odnosno obaveza prema dobavljačima  u 2016 godini   došlo 
je  i do povećanja  koeficijenta  zaduženosti)  
 

6. Nekretnine, postrojenja i oprema  
 
 

 Poljl. 
zemljište 

Građev. 
zemljište 

Biološka 
srdstva 

Građev. 
objekti 

Postroj. 
I  
oprema 

Invest. 
Nekretn. 

Ostale 
nekr. 
Postr. I 
oprema 

Investic. 
U toku 

Avansi za 
nekr.postr.i 
opremu 

Ukupno  Nemater. 
ulaganja 

Nabavna 
Vrednost 
31.12.2015 

 
135.247 

   
37.852 

 
47.280 

    
922 

 
221 301 

 

Nove 
nabavke 

 
- 

   
- 

 
- 

    
- 

 
- 

 

Ostala 
povećanja 

 
- 

   
- 

 
8 315 

    
453 

 
8768 

 

Prodaja      1 200     1 200  

Rashod      8 076     8 076  

Procena           -  

Ostalo           -  

Stanje 
31.12.2016 

 
135 247 

 
- 

 
- 

 
37 852 

 
64 871 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 375 

 
239 345 

 
 

Ispravka 
vrednosti 
Stanje 
31.12.2015 

    
 

30 429 

 
 

29 848 
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Amortizac.    753 4 184       

procena            

Kumul.IV u 
otuđ.sred. 

           
 
 

Kumulirana 
IV u 
rash.sredstv. 

     
 

9 276 

     
 
 

 

Ostalo             

Stanje 
31.12.2016 

 
- 

 
- 

 
- 

 
31 182 

 
43 308 

      
 

Sadašnj. 
vrednost 

           

31.12.2016 135 247 - - 6 670 21 563 - - - 1 375 239 345  

01.01.2016 135 247 - - 7 423 17 432 - - - 922 221 301  

 

 
 
 

 
Zemljište se iskazuje odvojeno od vrednosti nekretnine po nabavnoj vrednosti, a 
naknadno vrednovanje se vrši na isti način kao i za nekretnine, postrojenja i opremu. 
Poljoprivredno i ostalo zemljište iskazuje se po nabavnoj vrednosti, odnosno fer 
vrednosti. 
Ne vrši se amortizacija zemljišta. 
 
Zemljište uzeto na dugogodišnji zakup od 99 godina iskazuje se kao pravo u okviru 
nematerijalnih ulaganja i amortizuje se tokom perioda zakupa. 

 
Osnovna sredstva Društva( poljoprivredno zemljište)  su poslednji put procenjivana sa 
stanjem na dan  25.12.2007 godine . od strane sudskog veštaka u oblasti poljoprivrede.  

 
Amortizacija za 2016. godinu iznosi   4 937  hiljada dinara  (za 2015:  7 244 hiljada dinara) 
i uključena je u troškove poslovanja izveštajnog perioda. 

 
 

 

 
7. Dugoročni finansijski plasmani 

 
Opis 31.12.2016. 31.12.2015. 

Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica    
Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i 
zajedničkim poduhvatima   
Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge HOV 
raspoložive za prodaju 43 43 
Dugoročni plasm matičnim, zavisnim i ostalim 
povezanim pravnim licima u zemlji   
Dugoročni krediti matičnim, zavisnim i ostalim 
povezanim pravnim licima u inostranstvu   
Dugoročni plasmani u zemlji i inostranstvu   
Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća   
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni 
udeli   
Ostali dugoročni finansijski plasmani /specificirati/   
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Minus: Ispravka vrednosti    
Ukupno 43 43 

 
 
 
 

8. Zalihe 
 

Opis 31.12.2016. 31.12.2015. 
Zalihe materijala 26 096 8941 
Nedovršena proizvodnja 21 325 12991 
Gotovi proizvodi  2 801 40733 
Roba   
Dati avansi za zalihe i usluge 44 30 

Minus: ispravka vrednosti datih avansa   
Ukupno zalihe – neto 50 266 62 695 

 
Zalihe nedovršene proizvodnje iznose   21 325  hiljada dinara  i odnose se na 
proizvodnju koja je na dan bilansa bila u toku. Prilikom obračuna vrednosti zaliha 
učinaka, Društvo je iskazalo povećanje  od 8 333 hiljada dinara. 
Zalihe gotovih proizvoda iznose  2 801 hiljada dinara  i odnose se na zalihe proizvoda: 
merkantilnog kukuruza  i došlo je do smanjenja vrednosti  zaliha gotovih proizvoda u 
iznosu od 37 932 hiljada dinara.  
Prilikom obračuna vrednosti zaliha učinaka, Društvo je iskazalo smanjenje vrednosti 
zaliha učinaka u bilansu uspeha u iznosu od  29 599  hiljada dinara. 
 
Dati avansi za zalihe i usluge iznose  44 hiljada dinara i najvećim delom se odnose na 
avans dat dobavljaču „Geoplan“ Kikinda u iznosu  30  hiljada dinara za izvršene 
usluge snimanja zemljišta koje se nalazilo pod vodom.( Radi potrebe spora koji se vodi 
protiv Voda Vojvodine) 

           
Popis zaliha sa stanjem na dan 31. decembar 2016. godine izvršen je od strane 
imenovane komisije u sastavu: Miljević Dragoljub, Pilipović Dragan i Božić Mitar. 
Elaborat o popisu usvojen je dana  30.01.2017 godine i  iskazano knjigovodstveno 
stanje zaliha odgovara stvarnom stanju. 
 

9. Potraživanja 
 

Opis 31.12.2016. 31.12.2015. 
Potraživanja po osnovu prodaje 0 24 
Potraživanja iz specifičnih poslova   
Druga potraživanja 455 205 

Kratkoročni finansijski plasmani 0 3400 
PDV i AVR 51 82 

Ukupno potraživanja – neto 506 3711 
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(a) Potraživanja po osnovu prodaje 
 

Opis 31.12.2016. 31.12.2015. 

Kupci  u zemlji – matična i zavisna pravna lica                                                                                        
Kupci u inostranstvu - matična i zavisna pravna 
lica                                                                                      

  

Kupci u zemlji - ostala povezana pravna lica  0  
Kupci u inostranstvu - ostala povezana pravna lica   
Kupci u zemlji  1054 
Kupci u inostranstvu   
Ukupno: 0 1054 
   
Minus: Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca 
u zemlji - matična i zavisna pravna lica 

  

Minus: Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca 
u inostranstvu - matična i zavisna pravna lica  

  

Minus: Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca 
u zemlji- ostala povezana pravna lica 

  

Minus: Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca 
u inostranstvu- ostala povezana pravna lica 

  

Minus: Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca 
u zemlji 

1030 1030 

Minus: Ispravka vrednosti potraživanja kupaca u 
inostranstvu 

  

Minus: Ispravka vrednosti ostalih potraživanja po 
osnovu prodaje 

  

Ukupno: 1030 1030 
Svega: - 1 030 24 

 
Društvo ima usaglašeno stanje sa svim značajnim kupcima. 
 
Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca u zemlji u iznosu od 1 030 hiljada dinara 
datira iz ranijih godina. Sa kupcem SZTR „Dumil“ se vodi sudski spor  koji još nije 
okončan ali se nadamo u našu korist.  
 

10. Gotovinski ekvivalenti i gotovina 
 

Opis 31.12.2016. 31.12.2015. 

Hartije od vrednosti – gotovinski ekvivalenti   
Tekući (poslovni) računi 106 269 
Izdvojena novčana sredstva i akreditivi   
Blagajna   

Devizni račun   
Devizni akreditivi   
Devizna blagajna   
Novčana sredstva čije je korišćenje ograničeno ili 
vrednost umanjena   
Ostala novčana sredstva   
Ukupno: 106 269 

 
. 
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11. PDV i AVR 

 Potaživanja za više plaćen  PDV po osnovu faktura od dobavljača iznosi 51 hiljada 
dinara u 2016 godini , U 2015 godini 82 hiljade dinara 
 

12. Kapital  
 

Ukupan kapital Društva na dan  31.decembar 2016. godine ima sledeću strukturu: 
 
 

Opis 31.12.2016. 31.12.2015. 

Osnovni kapital 106 302 118 113 
Upisani a neuplaćeni kapital   
Otkupljene sopstvene akcije 10 630  
Rezerve   

Revalorizacione rezerve  79 356 79 356 
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od 
vrednosti 

 
 

Nerealizovani gubici po osnovu hartija od 
vrednosti 

 
 

Neraspoređeni dobitak 26 658 25 870 
Gubitak   
   
Ukupno: 201 686 223 339 

 
Osnovni kapital Društva čine .............akcijski kapital....  

 
Akcionari 31.12.2016. % učešće 

Raca Dragan 94 635 89,024666 

SLOGA AD Zrenjanin 10 630 9,999812 
Tešanović Rosa 140 0,131700 
Budimir Dušan 77 0,072435 
Kalačan Matija 73 0,168672 
Tepavac Bogdan 55 0,051739 
Ivančević Nebojša 17 0,015992 
Đurić Koviljka 14 0,013170 
Lazić Goran 11 0,010348 
Višekruna Jelisva 11 0,010348 
   

  
Promene na kapitalu za 2016. godinu su nastale po osnovu (Videti Izveštaj o 
promenama na kapitalu): 

 

 Povećanje neraspoređene dobiti u  tekućoj godiniu iznosu od 788 . hiljada dinara  po 
osnovu razlike  prihoda i rashoda i obračuna zaliha NDP i gotovih proizvoda 
 

Na Skupštini akcionara održanoj 03.08.2015 godine usvojena je odluka o sticanju sopstvenih akcija na 

osnovu koje je Odbor direktora u skladu sa svojim ovlašćenjima dana 07.03.2016 godine doneo odluku 

kojom su bliže određeni uslovi ponude. Ponudom  za sticanje sopstvenih akcija društvo planira da stekne 

do 10 % sopstvenih akcija po ceni od 1.000,00 dinara po akciji. Ponuda za sticanje sopstvenih akcija je 

trajala od 14.03.2016 godine do 29.03.2016 godine i na osnovu ove ponude Društvo je steklo 11.811 

komada običnih akcija. Na osnovu odluke Odbora direktora od 07.06.2016 godine Društvo je objavilo 
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Ponudu za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija čiji predmet je prodaja 11.811 sopstvenih akcija Društva 

po ceni od 1.903,79 dinara po akciji. Ponuda je trajala od 13.06.2016 godine do 13.07.2016 godine i 

tokom iste nije bilo zainteresovanih lica za kupovinu sopstvenih akcija Društva. Nakon neuspele ponude 

za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija, na sednici Odbora direktora održanoj dana 18.07.2016 godine, 

usvojena je Odluka o smanjenju osnovnog kapitalam poništenjem sopstvenih  akcija Društva, na osnovu 

koje je 28.10.2016 godine izvršen poništaj 11.811 sopstvenih akcija u Centralnom registru, depou i 

kliring hartija od vrednosti. Ukupan broj akcija Društva smanjen je sa 118.113 ( ukupan broj emitovanih 

akcija pre smanjenja osnovnog kapitala) na 106.302  (ukupan broj emitovanih akcija nakon smanjenja 

osnovnog kapitala ). Smanjenje osnovnog kapitala Društva usled poništenja sopstvenih akcija evidentiran 

je u finansijskim izveštajima za statističke potrebe na dan 31.12.2016 godine. Na osnovu Skupštinske 

odluke o odobrenju sticanja sopstvenih akcija od 05.12.2016 godine, Odbor direktora Društva doneo je 

dana 05.12.2016 Odluku o bližim uslovima za sprovođenje postupka sticanja sopstvenih akcija i objavio 

Javni poziv i ponudu za otkup akcija svim zakonitim imaocima običnih akcija, koja je trajala od 

08.12.2016 godine do 23.12.2016 godine i na osnovu koje je društvo steklo 10.630 sopstvenih akcija. 
 

Odbor Direktora je dana 24.02.2017 godine  odobrio Finansijske izveštaje za 2016 godinu  i ova 
odluka je zavedena pod brojem 34/02. Društvo je poslovalo sa dobitkom od 822 hijlade dinara od 
čega se izdvaja za porez na dobit preduzeća iznos od 34 hiljade a iznos od 788  ostaje u 
neraspoređenoj dobiti. 
 

13. Kratkoročne finansijske obaveze 
 

Opis 31.12.2016. 31.12.2015. 

Kratkoročni krediti i zajmovi od matičnih i 
zavisnih pravnih lica 

  

Kratkoročni krediti i zajmovi od ostalih povezanih 
pravnih lica 

  

Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji   
Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu   
Deo dugoročnih kredita koji dospeva do jedne 
godine  

  

Deo ostalih dugoročnih obaveza koji dospeva do 
jedne godine  

  

Ostale kratkoročne finansijske obaveze 108 0 
Ukupno: 108 0 

 
 
 . Obaveze iz poslovanja 
 

Opis 
31.12.2

016. 
31.12.2

015. 

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

Dobavljači – ostala povezana pravna lica u zemlji 13 064 2996 
Dobavljači – ostala povezana pravna lica u inostranstvu   
Dobavljači u zemlji 99 80 
Dobavljači u inostranstvu   
Ostale obaveze iz poslovanja 0  

Ukupno Ukupno Ukupno   
 

 13 163 3076 
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Obaveze iz specifičnih poslova   

-Obaveze prema uvozniku   
-Obaveze po osnovu izvoza za tuđ račun   
-Obaveze po osnovu komisione i konsignacione prodaje   
-Ostale obaveze iz specifičnih poslova   
Ukupno 13 163 3076 
 
Društvo ima usaglašeno stanje sa svim dobavljačima 
 
Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada 

Opis 31.12.2016. 31.12.2015. 

Obaveze za neto zarade i naknade zarada,osim 
naknada i zarada koje se refundiraju 798 751 
Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na 
teret zaposlenog 83 75 

Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada 
na teret zaposlenog 219 208 
Obaveze za poreze i doprinose na zarade i 
naknade zarada na teret poslodavca 197 187 
Obaveze za neto naknade zarada koje se 
refundiraju 0 32 
Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada 
na teret poslodavca koje se refundiraju   
Svega: 1297 1253 
Druge obaveze (Obaveze privrednim komorama) 74 74 
Ukupno: 1 371 1327 

 
 

 
14. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna 

vremenska razgraničenja 
 

Opis 31.12.2016. 31.12.2015. 

Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim 
fakturama po opštoj stopi   
Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim 
fakturama po posebnoj stopi   
Obaveze za porez na dodatu vrednost po 
primljenim avansima   
Obaveze za ostale poreze, doprinose i carine i 
druge dažbine    
-   Obaveze za poreze i carine   

-   Obaveze za doprinose 0 0 
-   Ostale obaveze za poreze i doprinosa   
Pasivna vremenska razgraničenja    
Ukupno: 0 0 
Obaveze za porez iz rezultata 0 0 

 
 
 
 



„SLOGA” a.d. Zrenjanin 
Napomene uz finansijske izveštaje za godinu završenu 31. decembra 2016. godine 

 

 (Svi iznosi su izraženi u hiljadama dinara, osim ako nije drugačije naznačeno) 

 

18 

 

15. Odložena poreska sredstva i obaveze 
 

Opis 
Odložena 
poreska 
sredstva 

Odložene 
poreske 
obaveze 

Neto 

Stanje 31. decembra 2014. godine    
Promena u toku godine    
Stanje 31. decembra 2015. godine    
Promena u toku godine    
Stanje 31. decembra 2016. godine    

 
 

 
 (a) Tekući poreski rashod perioda 

            

Opis 2016. 2015. 

Bruto dobit poslovne godine 822 8795 
Usklađivanje rashoda 414 121 
Računovodstvena amortizacija  4 937 7244 
Poreska amortizacija 5 416 4925 
Poreska osnovica 757 11235 
Poreska stopa 15 15 
Obračunati porez 114 1685 
Ukupna umanjenja obračunatog poreza   80 1180 
Tekući rashod perioda 34 506 
Odložen poreski prihod (rashod) perioda   
Neto dobit bez odloženog poreskog prihoda 
(rashoda) 

 
822 8795 

Neto dobit 788 8289 
 

 
16. Usaglašavanje potraživanja i obaveza 

 
Društvo je izvršilo usaglašavanje potraživanja i obaveza sa stanjem na dan  31.12. 2016. 
godine. Neusaglašena potraživanja  (nema) Neusaglašene obaveza (nema). Potraživanja 
i obaveze su usaglašene.  
 
 

17. Poslovni prihodi 
 

Opis 2016. 2015. 

Prihodi od prodaje  robe 5 228  

Prihodi od prodaje  proizvoda i usluga 131 593 65368 
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija 160 0 
Drugi poslovni prihodi  500  
Ukupno  137 481 65368 
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18. Poslovni rashodi 
 

Opis 2016. 2015. 
   
Nabavna vrednost prodate robe  5 228  
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe   
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih 
proizvoda i nedovršenih usluga 0 25402 
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih 
proizvoda i nedovršenih usluga 29 599 0 
Troškovi materijala 50 646 41512 
Troškovi goriva i energije 24 939 17864 
Troškovi zarada,naknada zarada i ostali lični 
rashodi 15 814 16330 
Troškovi proizvodnih usluga 438 207 

Troškovi amortizacije  4 937 7244 
Troškovi dugoročnih rezervisanja   
Nematerijalni troškovi 5 738 4870 
Ukupno: 137 339 62625 

 
 

 
a) Troškovi materijala uključuju: ( troškove rezervnih delova -   67 hiljada 

            troškovi repromaterijala- 50510 hiljada 
                                                            pomoćni materijal   -               69 hiljada 
        __________________ 
              50 646 hiljada 
 

 
b)  Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi iznose ...16 330 hiljada i 

odnose se na: 
 

Opis 2016. 2015. 

Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) 13 089 13647 
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade 
na teret poslodavca 2 351 2447 
Troškovi naknada po ugovoru o delu 158 0 
Troškovi naknada po autorskim ugovorima   
Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i  
povremenim poslovima   
Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu 
ostalih ugovora   

Troškovi naknada direktoru, odnosno članovima 
organa upravljanja i nadzora   
Ostali lični rashodi i naknade 216 236 
Ukupno: 15 814 16330 

 
c) troškovi proizodnih usluga uključuju se:  troškovi transportnih usluga u iznosu od 

____61    hiljada dinara (Za 2015. godinu:_58   hiljada dinara),troškovi ostalih 
usluga  u iznosu od 377 hiljade dinara ( za 2015 godinu 149 hiljada dinara) 
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d) Troškovi amortizacije i rezervisanja uključuju iznos od  4 937 hiljada dinara (Za 

2015. godinu:  7 244  hiljada dinara), koji se odnosi na troškove amortizacije,   4 937 
hiljada dinara (Za 2015. godinu:   7 244  hiljada dinara. 

 
e) Nematerijalni troškovi za 2016. godinu iznose ....5 738 . hiljada dinara i odnose se 

na sledeće troškove:  
 

Opis 2016. 2015. 
Troškovi neproizvodnih usluga 1 332 973 
Troškovi reprezentacije 92 87 
Troškovi premije osiguranja 25 34 
Troškovi platnog prometa 111 33 
Troškovi članarina 0 0 
Troškovi poreza 2 348 2005 

Troškovi doprinosa 1 438 1467 
Ostali nematerijalni troškovi 392 271 
Ukupno: 5 738 4870 

 
 
 

19. Finansijski prihodi 
 

Opis 2016. 2015. 

Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih 
pravnih lica    
Finansijski prihodi od ostalih povezanih 
pravnih lica   
Prihodi kamata (od trećih lica)   

Pozitivne kursne razlike(prema trećim licima) 0 16 
Prihodi po osnovu efekata valutne 
klauzule(prema trećim licima)   
Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih 
lica i zajedničkih poduhvata   
Ostali finansijski prihodi 6 1 

Ukupno: 6 17 

 
 

20. Finansijski rashodi 
 

Opis 2016. 2015. 

Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i 
zavisnim pravnim licima    
Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim 
pravnim licima   
Rashodi kamata( prema trećim licima) 2  
Negativne kursne razlike( prema trećim licima)   
Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule( 
prema trećim licima)   
Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih 
lica i zajedničkih poduhvata   
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Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od 
rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u 
okviru ostalog sveobuhvatnog dobitka   
Ostali finansijski rashodi  85 
Ukupno: 2 85 

 
 
 

21. Ostali prihodi 
 

Opis 2016. 2015. 
Ostali prihodi:   
Dobici od prodaje:   

- nematerijalnih ulaganja, nekretnina, 
postrojenja i opreme 616 6022 

- bioloških sredstava   
- učešća i dugoročnih hartija od vrednosti   
- materijala    

Viškovi    
Naplaćena otpisana potraživanja   
Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od 
rizika   
Prihodi od smanjenja obaveza   
Prihodi od ukidanja dugoročnih i kratkoročnih 
rezervisanja   
Ostali nepomenutu prihodi  60 98 
Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine   

- bioloških sredstava   
- nematerijalnih ulaganja    

- nekretnina, postrojenja i opreme   
- dugoročnih fin. plasmana i hartija od vrednosti 
raspoloživih za prodaju   
- zaliha   
- potraživanja i kratkoročnih finansijskih 
plasmana   
- ostale imovine   

Ostali nepomenuti prihodi   
Ukupno: 676 6120 

 
 

 
 

 
22. Porez na dobitak 

 
Opis 2016. 2015. 

Tekući porez – poreski rashod perioda 34 506 
Odloženi poreski rashodi perioda    
Odloženi poreski prihodi perioda    
Ukupno: 34 506 
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Ponderisani prosečni broj običnih akcija u opticaju 
(u 000)   
Osnovna zarada po akciji (hiljada dinara po akciji)   

 
 

23. Potencijalne obaveze  
 

 
(a) Sudski sporovi 
 
Društvo je na dan 31.decembra 2016. godine imalo sledeće sudske sporove u hiljadama 
dinara: 
 

 
Redni 
broj 

Naziv tužioca/tuženog 
Predmet/osnov 
sudskog spora 

Vrednost 
spora 

Procenjeni ishod 

1 Novaković Branislav Tužilac-za 
poništaj rešenja o 
otkazu ugovora o 
radu 

 
 
//////// 

 
Spor u toku  

2 Vujadinov Ljubomir Tužilac- za isplatu 
razl.zarade i 
Za isplatu razlike 
zarade 

95 000 din 
 
270.000,00 
din 

 
Sporovi u toku 

3 „Sloga“ AD/SZTR 
„Dumil“ 

Za neplaćenu 
zakupninu 

 
2874 hiljada 

 
U korist „Sloge 

4 „Sloga“ AD/JVP 
Vode Vojvodine 

 
Naknada štete  

 
39798 
hiljada 

 
U korist „Sloge 

Ukupno     

 
 
U toku 2015. i 2016. nije bilo potrebe za rezervisanjima po osnovu sudskih sporova, iz 
razloga što rukovodstvo Društva smatra da će se sporovi rešiti u korist „Sloge“ AD 

 
24. Transakcije sa povezanim pravnim licima 

 
 
Većinski vlasnik Društva  je   fizičko lice  Raca Dragan  (registrovano u  APR-u  2009 
godine.) u čijem se vlasništvu nalazi  89,025  % akcija Društva ,  dok se  preostalih  10,975 
% akcija kotira na berzi i nalazi se u vlasništvu raznih akcionara i pravnih lica. Društva 
sa kojima je „Sloga“ AD povezana su :  

 „RACA“ DOO  gde Raca Dragan ima 50% udela,  

 AD“ Hercegovina“ gde je privredno društvo „Raca „ Doo  vlasnik 73,4619 % 
kapitala 

 “ SLOBODA“ doo  gde Raca Dragan poseduje  oko 69,96 % udela 

 „JEDINSTVO“ doo gde je 100 % vlasnik Raca Danica koja    ima u „RACA“ 
DOO 50 % udela. 

 „RACA „ DOO i „AGRO RACA“ DOO su povezana lica u smislu  člana 59  
Zakona o porezu na dobit, jer su vlasnici srodnici te otuda i poveznost sa 
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„SLOGA“ AD. 
 
Sledeće transakcije su obavljene sa povezanim pravnim licima: 
         Iznosi su u hiljadama  din. 

Opis 2016. 2015. 
   
(a) Prodaja proizvoda  i usluga   
   
Prodaja proizvoda: (kukuruz,pšenica, suncokret)    
– „Raca „doo  131 295 65 368 
Prodaja usluga:   
- „Raca“ Doo 298  
Prodaja rashodovanih osnovnih sredstava:   
-„Raca“ doo 616  
Prodaja robe „Raca“ doo 5 228  
Zakupnina- Raca doo 500  
Ukupno:             137 937 65 368 

 
 Roba se prodaje po  metodu uporedivih cena na  tržištu  a  usluge povezanim licima se ugovaraju  
na bazi troška   
 

Opis 2016. 2015. 
   
(b) Nabavke repromaterijala  i usluga   
   
Nabavka repromaterijala:   
– „Raca“ doo 103 655 57 530 
Nabavka usluga: ( kombajniranje kukuruza) 298  
-„Raca“ doo  0 

-Nabavka osnovnih sredstava(kompenzacija)   
Ukupno: 103953 57 530 

 
Repromaterijal  i usluge se kupuju  većim delom  od  „Raca“ doo,   pravnog lica kojim upravlja 
ključno rukovodstvo Društva u skladu sa normalnim uslovima poslovanja. Pravno lice kojim 
upravlja ključno rukovodstvo je Društvo u vlasništvu Raca  Dragana i Raca Danice   sa po 50 % 
udela. Sa povezanim licima usluge se ugovaraju na bazi   troška. Repromaterijal i osnovna 
sredstva se nabavljaju po cenama koje važe  za nepovezana lica. 
 
 

 
(g) Stanja na kraju godine proizašla iz prodaje/nabavki proizvoda/usluga 
 
 

Opis 2016. 2015. 

   

Potraživanja od povezanih pravnih lica    
- „Raca „ doo 0 0 
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Obaveze prema povezanim licima    

- „Raca“ doo 13 064 2996 
   
   
Ukupno: 13 064 2996 

 
Potraživanja od povezanih pravnih lica potiču uglavnom iz transakcija prodaje i 
dospevaju   nakon datuma prodaje. Potraživanja po svojoj prirodi nisu obezbeđena i 
nemaju kamatu.   
 
Obaveze prema povezanim pravnim licima potiču uglavnom od kupovnih transakcija i 
dospevaju  nakon datuma kupovine. Obaveze ne sadrže kamatu. ( Zatvaraju se 
većinom putem kompenzacija) 
 
 
U toku 2016. i 2015. nije bilo potrebe za rezervisanjima po osnovu kredita datim 
direktorima i poslovnim i drugim partnerima. 
 

 
25. Događaji nakon datuma bilansa stanja 

 
Značajan događaj koji se desio nakon datuma bilansa stanja jesete prodaja 
(otuđenje) sopstvenih akcija Društva.  
- Odbor direktora je na osnovu Skupštinske odluke koja je održana 20.01.2017 

godine doneo odluku o prodaji ( otuđenju) sopstvenih akcija  ( del.br. 111/01 od. 
23.01.2017 godine)  i uputio ponudu za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija 
(del.br. 13/01) 10 630 komada , svim zakonitim vlasnicima akcija. Ponuda je bila 
otvorena do 24.02.2017 godine. Kako nije bilo  prodaje akcija Društva „Sloga“ ad  u 
narednom periodu sledi postupak  smanjenja osnovnog kapitala društva i 
smanjenje broja akcija na Beogradskoj berzi.  

 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________                        M.P.                                      ___________________ 
                                                                                                     
                                                                                                              
                                                                                                                      (Zakonski zastupnik) 
(mesto i datum) 
 
 
_______________________ 
 
 (Lice odgovorno za sastavljanje napomena) 
 



 

Београд, 2017. године 
 

   
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 СЛОГА А.Д.  

 ЗРЕЊАНИН 

 
ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ 

РЕВИЗОРА 
 

 

Финансијски извештаји 

31. децембар 2016. године 
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ПРИЛОГ 

 

БИЛАНС СТАЊА 

БИЛАНС УСПЕХА 

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ 

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 

  



 
 

 

 

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 

 
СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И ОДБОРУ ДИРЕКТОРА 

„СЛОГА” А.Д.  ЗРЕЊАНИН 

 

Извештај о финансијским извештајима 

 

Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја „СЛОГА” А.Д. за 

пољопривредну производњу, трговину и услуге Зрењанин (у даљем тексту: „Друштво”) 

који обухватају биланс стања на дан 31. децембар 2016. године и одговарајући биланс 

успеха, извештај о осталом резултату, извештај о променама на капиталу и извештај о 

токовима готовине за годину која се завршава на тај дан, као и напомене уз финансијске 

извештаје. 

 

Одговорност руководства за финансијске извештаје 

 

Руководство Друштва је одговорно за састављање и истинито приказивање ових 

финансијских извештаја у складу са Међународним стандардима финансијског 

извештавања, као и за оне интерне контроле које руководство одреди као неопходне у 

припреми финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, 

настале услед криминалне радње и грешке.  

 

Одговорност ревизора 

 

Наша одговорност је да изразимо мишљење о наведеним финансијским извештајима на 

основу обављене ревизије. Ревизију смо обавили у складу са Међународним стандардима 

ревизије и рачуноводственим прописима Републике Србије. Ови стандарди налажу да се 

придржавамо принципа професионалне етике и да ревизију планирамо и извршимо на 

начин који омогућава да се, у разумној мери, уверимо да финансијски извештаји не садрже 

материјално значајне погрешне исказе. 

 

Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о 

износима и информацијама обелодањеним у финансијским извештајима. Одабрани 

поступци су засновани на просуђивању ревизора, укључујући процену ризика материјално 

значајних грешака садржаних у финансијским извештајима, насталих услед криминалне 

радње или грешке. Приликом процене ових ризика, ревизор разматра интерне контроле 

које су релевантне за састављање и објективну презентацију финансијских извештаја, у 

циљу осмишљавања најбољих могућих ревизорских процедура, али не у циљу изражавања 

мишљења о ефикасности система интерних контрола правног лица. 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 
 

 

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И ОДБОРУ ДИРЕКТОРА 

„СЛОГА” А.Д. ЗРЕЊАНИН 

 

Извештај о финансијским извештајима (наставак) 
 

Одговорност ревизора (наставак)  

 

Ревизија такође укључује оцену примењених рачуноводствених политика и вредновање 

значајних процена које је извршило руководство, као и оцену опште презентације 

финансијских извештаја.  

 

Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и одговарајући и да 

обезбеђују разумну основу за изражавање нашег мишљења са резервом. 

 

Основе за изражавање мишљења са резервом 

 

У оквиру АОП-а 0012 Друштво је, на дан 31. децембар 2016. године, исказало износ од 

6.670 хиљада динара. Друштво нам није доставило документацију на основу које је могуће 

потврдити наведени износ који Друштво исказује у својим пословним књигама на дан        

31. децембар 2016. године. Услед недостатка релевантне документације нисмо били у 

могућности да се уверимо у реалност и објективност наведене позиције на дан                     

31. децембар 2016. године. 

 

Грађевински објекти и постројења и опрема Друштва су, на дан 31. децембар 2016. године, 

отписани 88,03%, односно 53,45%, респективно, а највећи део истих је у употреби. 

Друштво није у складу са МРС 16 - Некретнине, постројења и опрема проценило нови 

корисни век трајања некретнина, постројења и опремe и доделило им нове вредности. 

Нисмо били у могућности да утврдимо износ корекција финансијских извештаја по 

наведеном основу. 

 

Друштво је, на дан 31. децембар 2016. године исказало укупне залихе недовршене 

производње и готових производа у износу од 24.126 хиљада динара. Такође, у билансу 

успеха евидентирано је смањење вредности залиха учинака у износу од 29.599 хиљада 

динара. Тестирањем наведених залиха, утврдили смо да Друштво у свом рачуноводственом 

информационом систему нема адекватно устројено погонско књиговодство на класи 9, што 

онемогућава Друштву адекватан обрачун вредности недовршене производње и готових 

производа, па је самим тим онемогућено правилно вредновање залиха на крају године, као 

и исказивање ефекта повећања/смањења вредности залиха учинака у билансу успеха. Због 

природе евиденције коју Друштво води, нисмо били у могућности да се алтернативним 

поступцима ревизије уверимо у вредност залиха недовршене производње и готових 

производа, односно промене вредности истих, на дан 31. децембар 2016. године. 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 
 

 

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И ОДБОРУ ДИРЕКТОРА 

„СЛОГА” А.Д. ЗРЕЊАНИН 

 

Извештај о финансијским извештајима (наставак) 
 

Мишљење са резервом 

 

По нашем мишљењу, осим за утицаје које на финансијске извештаје могу имати чињенице 

наведене у оквиру пасуса „Основе за изражавање мишљења са резервом”, финансијски 

извештаји приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, 

финансијску позицију Друштва на дан 31. децембар 2016. године, као и резултате 

пословања, промене на капиталу и токове готовине за годину која се завршава на тај дан у 

складу са рачуноводственим прописима Републике Србије.  

 

Скретање пажње 

 

Друштво је покренуло судске спорове укупне вредности, тамо где је прецизирана, без 

процењених ефеката затезних камата око 42.672 хиљаде динара. Против Друштва су 

покренути судски спорови и њихова укупна вредност, тамо где је прецизирана, без 

процењених ефеката затезних камата, износи око 365 хиљада динара. 

 

Друга питања 

 

Финансијски извештаји Друштва, за годину која се завршава на дан 31. децембар 2015. 

године, били су предмет ревизије од стране другог ревизора који је у свом Извештају од 

13. априла 2016. године изразио позитивно мишљење.  
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 
 

 

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И ОДБОРУ ДИРЕКТОРА 

„СЛОГА” А.Д. ЗРЕЊАНИН 

 

Извештај о другим законским и регулаторним захтевима 
 

Друштво је одговорно за састављање Годишњег извештаја о пословању, у складу са 

захтевом Закона о рачуноводству Републике Србије (,,Службени гласник Републике 

Србије” бр. 62/2013). Наша је одговорност да изразимо мишљење о усклађености 

Годишњег извештаја о пословању са финансијским извештајима за пословну 2016. годину. 

У вези са тим, наши поступци се спроводе у складу са Међународним стандардом ревизије 

720 - Одговорност ревизора у вези са осталим информацијама у документима који садрже 

финансијске извештаје који су били предмет ревизије, и ограничени смо на оцену 

усаглашености Годишњег извештаја о пословању са финансијским извештајима. 

 

По нашем мишљењу, Годишњи извештај о пословању је у складу са финансијским 

извештајима који су били предмет ревизије. 

 

                                                                                                     

Београд, 27. март 2017. године     

                                                                 

 

 

 

 

 

 



























































































 

 

Na osnovu čl. 50 Zakona o tržištu kapitala ( „Sl.glasnik  RS“,br.31/2011) i čl.3. pravilnika o sadržini, formi i načinu 

objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava („Sl.glasnik RS“ br.14/2012) objavljuje se 

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2016 godinu 

    
I OPŠTI PODACI 

   

1 

Poslovno ime „SLOGA“ AD Zrenjanin 

Sedište i adresa Zrenjanin, Milentija  Popovida 1 

 PIB,  Matični broj 
100507377 
08021899 

2 
E-mail, web site 

adslogars@gmail.com 

3 
Broj i datum rešenja upisa u registar privrednih subjekata 

BD 119128/2013 od 07.11.2013 god. 

4 
Delatnost(sifra I opis) 

0111 gajenje  žita i drugih useva i zasada 

5 Broj zaposlenih (prosecan broj 2016) 25 

6 Broj akcionara(na dan 31.12.2016.) 150 

          
7 

Deset najvedih akcionara 

Redni 
broj 

Ime I prezime (poslovno ime) 
Broj akcija na dan 

31.12.2016. 

Ucesce u osnovnom 
kapitalu na dan 

31.12.2016. 

1) Raca Dragan 94 635 89,024666 

2) SLOGA AD ZRENJANIN 10 630 9,999812 

3) Tešanovid Rosa 140 0,131700 

4) Budimir Dušan 77 0,072435 

5) Kalačan Matija 73 0,068672 

6) Tepavac Bogdan 55 0,051739 

7) Ivančevid Nebojša 17 0,015992 

8) Đurid Koviljka 14 0,013170 

9) Lazid Goran 11 0,010348 

10) Višekruna Jelisava 11 0,010348 

 
         

          
8 Vrednost osnovnog kapitala 118.113.380,02 RSD 

          

9 

Broj izdatih akcija 106 302 

Broj izdatih akcija-obicne 106 302 

ISIN broj RSSLOAE26329 

CIF kod ESVUFR 

Broj izdatih akcija-prioritetne /  

          10 Podaci o zavisnim drustvima 

Redni 
broj 

Poslovno ime Sediste I poslovna adresa 

  
  



          
11 

Poslovno ime sediste I poslovna adresa revizorske kuce koja je revidirala 
poslednji finansijski izvestaj 

FIN  REVIZIJA DOO BEOGRAD 
Dobračina 30 

 
         

12 Naziv organizovanog trzista na koje su ukljucene akcije 
BEOGRADSKA BERZA  AD -NOVI BEOGRAD 

OMLADINSKIH BRIGADA 1 

    

II PODACI O UPRAVI 

   1. Članovi uprave (na dan 31.12.2015) –Odbor direktora 

    

Redni 
broj 

Ime, prezime i prebivalište 

Obrazovanje,sadašnje zaposlenje 
(poslovno ime firme i radno mesto) 
članstvo u upravnim odborima drugih 
društava 

Ispladeni neto iznos 
naknade 

Broj i procenat 
akcija koje poseduju 
u akcionarskom 
društvu 

1 
Miladin Cerovid, Zrenjanin, 

Tomideva 13 
SSS, „Raca“ Doo Zrenjanin, 

vozač-mehaničar 
/ / 

2 Raca Dragan, Zrenjanin SSS „Raca“ doo Zrenjanin,  / 
94 635 

89,024666 % 

3 
Janjilovid Aleksandar, B.V.Selo 
Desanke maksimovid 107 

VSS, „Sloga“ AD Zrenjanin, 
izvršni direktor 

/ / 

4 
    

5 
    

  
   
  

          2. Članovi izvršnog odbora (na dan 31.12.2015) 

    
Redni 
broj 

Ime, prezime i prebivalište 

Obrazovanje,sadašnje zaposlenje 
(poslovno ime firme i radno mesto) 
članstvo u upravnim odborima drugih 
društava 

Ispladeni neto iznos 
naknade 

Broj i procenat 
akcija koje poseduju 
u akcionarskom 
društvu 

1       / 

2       / 

3         

4         

5         

 
  

 
  
  

  
  

        
3. Kodeks ponašanja u pisanoj formi 

    

 

Društvo ima usvojen   kodeks ponašanja 
 
 

 



 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

III PODACI O POSLOVANJU DRUŠTVA 

  

          

1 

Izvestaj uprave o realizaciji usvojene 

poslovne politike sa navodjenjem slicaja I 

razloga za odstupanje I drugim nacelnim 

pitanjima koja se odnose na vodjenje 

poslova 

Osnovni ciljevi poslovne politike za 2016 godinu realizovani 

su u celini 

          

 

2. Analiza ostvarenih prihoda,rashoda i rezultata poslovanja i racio analiza 

          

          2.1. Analiza prihoda 

Opis Iznos (u hiljadama dinara) % 

  % učešća 

Prihodi : 2016 2015 2016 2015 
2016/2015 

(indeks) 

Poslovni prihodi 137 481 65 368 99,51 91,42 210,32 

Finansijski prihodi 6 17 0,01 0,03 35,30 

Ostali prihodi 676 6120 0,48 8,55 11,05 

Ukupno 138 163 71 505 100,00 100,00 193,23 

 
Prihod od prodaje proizvoda i usluga 131 593 65 368 95,71 100,00 201,32 

 Prihodi od prodaje robe 5 228 0 3,81 0 0 

Ostali prihodi 660 0 0,48 0,0 0 

Ukupno 137 481 65 368 100,00 100,00 210,32 

 
Prodaja u zemlji 137 481 65 368 100 100 210,32 

Prodaja u inostranstvu 0 0 0 0 0 

Ukupno 137 481 65 368 100 100,00 210,32 

          2.2. Analiza rashoda 

Opis Iznos (u hiljadama dinara) % 

  % učešća 

Rashodi : 2016 2015 2016 2015 
2016/2015 

(indeks) 

Poslovni rashodi 137 339 62 625 99,99 99,87 219,31 

Finansijski rashodi 2 85 0,01 0,13 2,36 

Ostali rashodi 

     Ukupno 137 341 62 710 100,00 100,00 219,01 

 
Troskovi materijala 75 585 59 376   70,16 67,46 127,30 

Troskovi zarada naknada zarada I ostali 

licni rahodi 15 814 16 330 14,68 18,56 96,85 

Troskovi amortizacije I rezervisanja 4 937 7 244 4,58 8,23 68,16 

Ostali poslovni rashodi 11404 5 077 10,58 5,75 224,63 

Ukupno 107 740 88 027 100,00 100,00 122,40 



          

          

 

 

 

 

 

        2.3. Analiza rezultata poslovanja 

Opis Iznos (u hiljadama dinara) % 

Rezultat poslovanja 2016 2015 
2016/2015 

(indeks) 

Poslovni dobitak/gubitak 142 2 743 5,18 

Finansijski dobitak/gubitak 
   

Ostali dobitak/gubitak 
   

Dobitak/gubitak pre oporezivanja 822 8 795 9,35 

Porez na dobit 34 506 6,72 

Neto dobitak/gubitak 788 8 289 9,51 

  

 

 

 

       2.4. Racio analiza i analiza pokazatelja poslovanja 

Opis Racio analiza % 

Rezultat poslovanja 2016 2015 
2016/2015 

(indeks) 

Prinos na ukupan kapital(dobitak iz 

redovnog poslovanja pre 

oporezivanja/kapital) 
0,41 3,94 10,41 

Prinosa na imovinu (poslovni 

dobitak/poslovna imovina) 0,07 1,21 5,79 

Neto prinos na sopstveni kapital(neto 

dobitak/ akc.kapital) 0,75 3,72 20,17 

Stepen zaduzenosti (dugorocna 

rezervisanja I obaveze/ukupna pasiva) 6,77 1,94 348,97 

I stepen likvidnosti(gotovinski ekvivalent 

I gotovina/kratkorocneobaveze) 0,73 6,11 11,95 

II stepen likvidnosti (kratkorocna 

potrazivanja plasmani I 

gotovina/katkorocne obaveze) 
4,18 90,40 4,63 

  

 

 

 

       

  

  Iznos (u hiljadama dinara) % 

2016 2015 
2016/2015 

(indeks) 

Neto obratni kapital (obrtna imovina (bez 

odlozenih poreskih sredstava)-

kratkorocne obaveze) 
36 236 62 272 58,19 

 

 

 

         2.3. Analiza rezultata poslovanja 

Opis 2016 2015 
2016/2015 

(indeks) 

Isplacena dividenda po akciji  / /  / 

          



 

 

 

 

        

          

  

 

 

 

 

 

3 Glavni kupci,dobavljači i segmenti 

 

 

   Preduzeće ne može izdvojiti segmente u skladu sa MRS 14. 

   

              Iznos (u hiljadama dinara) % 

Glavni kupci (sa stanovišta prihoda) 2016 2015 
2016/2015 

(indeks) 

        

1 “RACA” DOO 137 937 82 227 167,76 

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

          Mogu se navesti kupci koji ucestviju u ukupnom prihodu drustva npr.vise od 10%.Utvrdjuje se koliko je tacno prihoda ostvareno od kupaca a ne uzima se 
saldo na kraju godine.Takodje ne uzima se ni dugovni promet kupaca za godinu zbog toga sto je taj iznos kod domacih kupaca najcesce ukljucen PDV a kod 

stranih eventualne kursne razlike,vec se mora utvrditi ostvareni prihod 

          

              Iznos (u hiljadama dinara) % 

Glavni dobavljači (sa stanovištaučešća 

u dobiti) 
2016 2015 

2016/2015 

(indeks) 

        

1 “RACA” DOO 13 064 3 076 434,71 

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

          

          Mogu se navesti dobavljaci koji ucestvuju u ukupnim obavezam adrusta prema dobavljacima vise od odredjenog procenta.Npr vise od 10%.Uzima se stanje 

obaveza na dan 31.12. 



          

   

 

 

 

 

4  Promene bilansnih vrednosti 

 

 

 

  

          Bilansna pozicija Iznos (u hiljadama dinara) 

Razlog promene 
2016 2015 

2016/2015 

(indeks) 

Nematerijalna ulaganja /  /  /   / 

Dugorocni finansijski plasmani 43 43 
 

Učešće u kapitalu kod 

drugih pravnih lica  

Kratkorocna potrazivanja plasmani I gotvina 561 498 
 

Povećanje  potraživanja od 

kupaca  

Kratkorocne obaveze 14642 4 403 
 

Povećanje obaveza prema 

dobavljačima  

Neto dobitak 788 8 289 
 

Loši  vremenski uslovi i 

smanjenje prinosa  

 

 

 

 

        

5 

Informacije o stanju(broj u %)sticanju,prodaji I 

ponistenju sopstvenih akcija 

 Na Skupštini akcionara održanoj 03.08.2015 

godine usvojena je odluka o sticanju sopstvenih 

akcija na osnovu koje je Odbor direktora u skladu 

sa svojim ovlašćenjima dana 07.03.2016 godine 

doneo odluku kojom su bliže određeni uslovi 

ponude. Ponudom  za sticanje sopstvenih akcija 

društvo planira da stekne do 10 % sopstvenih 

akcija po ceni od 1.000,00 dinara po akciji. 

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija je trajala od 

14.03.2016 godine do 29.03.2016 godine i na 

osnovu ove ponude Društvo je steklo 11.811 

komada običnih akcija. Na osnovu odluke Odbora 

direktora od 07.06.2016 godine Društvo je 

objavilo Ponudu za prodaju (otuđenje) sopstvenih 

akcija čiji predmet je prodaja 11.811 sopstvenih 

akcija Društva po ceni od 1.903,79 dinara po 

akciji. Ponuda je trajala od 13.06.2016 godine do 

13.07.2016 godine i tokom iste nije bilo 

zainteresovanih lica za kupovinu sopstvenih 

akcija Društva. Nakon neuspele ponude za 

prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija, na sednici 

Odbora direktora održanoj dana 18.07.2016 

godine, usvojena je Odluka o smanjenju 

osnovnog kapitalam poništenjem sopstvenih  

akcija Društva, na osnovu koje je 28.10.2016 

godine izvršen poništaj 11.811 sopstvenih akcija 

u Centralnom registru, depou i kliring hartija od 

vrednosti. Ukupan broj akcija Društva smanjen je 



sa 118.113 ( ukupan broj emitovanih akcija pre 

smanjenja osnovnog kapitala) na 106.302  

(ukupan broj emitovanih akcija nakon smanjenja 

osnovnog kapitala ). Smanjenje osnovnog kapitala 

Društva usled poništenja sopstvenih akcija 

evidentiran je u finansijskim izveštajima za 

statističke potrebe na dan 31.12.2016 godine. Na 

osnovu Skupštinske odluke o odobrenju sticanja 

sopstvenih akcija od 05.12.2016 godine, Odbor 

direktora Društva doneo je dana 05.12.2016 

Odluku o bližim uslovima za sprovođenje 

postupka sticanja sopstvenih akcija i objavio 

Javni poziv i ponudu za otkup akcija svim 

zakonitim imaocima običnih akcija, koja je trajala 

od 08.12.2016 godine do 23.12.2016 godine i na 

osnovu koje je društvo steklo 10.630 sopstvenih 

akcija.  
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Iznos nacin formiranja I upotreba rezervi u 

poslednje dve godine 

 

  

 

 

 

 

 

       

 

IV - OPIS OČEKIVANOG RAZVOJA DRUŠTVA,PROMENAMA U 

POSLOVNIM POLITIKAMA DRUŠTVA,KAO I GLAVNOG RIZIKA U 

PRETNJI 
 

  

          

1. 
Opis ocekivanog razvoja drustva u 

narednom periodu 

 

 

Ne očekuju se nikakve bitne izmene u odnosu na 

prethodnu godinu 





 

2. Promena poslovnih politika Nije bilo promene poslovnih politika 

 



 

           

 

 

         

          

          



3. 
Glavni rizici pretnje kojima je privredno 

drustvo izlozeno 

 

ELEMENTARNE NEPOGODE I TRZISNA KOLEBANJA               

 

 

 

 

 

 

 

          

          

 
V - OPIS SVIH VAŢNIJIH DOGAĐAJA KOJI SU NASTUPILI NAKON 

ISTEKA POSLOVNE GODINE ZA KOJU SE IZVEŠTAJ PRIPREMA  

  

          

          1. Bitni poslovni dogadjaji koji su se desili 

od dana bilansiranja do dana podnosenja 

izvestaja 

Na osnovu odluke Odbora direktora o prodaji 

(otuđenju) sopstvenih akcija , Odbor direktora 

Društva objavio je ponudu za prodaju  (otuđenje) 

sopstvenih akcija koja je trajala od 25.01.2017 

godine do 24.02.2017 godine, a predmet ponude 

bilo je 10.630 komada sopstvenih akcija Društva,. 

Tokom ponude nije bilo lica zainteresovanih za 

kupovinu ponuđenih akcija. 

          

          

          

          2. Slucajevi u kojima postoji neizvesnost 

naplate potrazivanja iskazanih kao 

naplativa 31.12. ili mogucih buducih 

troskova koji mogu znacajno uticati na 

finansijsku poziciju drustva 

 Nema 

 

 

 

         



3. Naplacena otpisana ili ispravljena 

potrazivanja 

 NEMA 

          4. Sudki sporovi izgubljeni nakon isteka 

poslovne godine 

NEMA 

          5. ostale bitne promene podataka sadrzanih 

u prospektu a koji nisu napred navedeni 

NEMA BITNIH PROMENA U ODNOSU NA PODATKE 

SADRZANE U PROSPEKTU 

          

 
VI - ZNAČAJNI POSLOVI SA POVEZANIM LICIMA 

 

  1. Prodaja proizvoda povezanim licima U 2016 godini svi gotovi proizvodi(suncokret, 

pšenica) su prodati povezanom licu „Raca“ doo i 

naplaćena.   

          2. Prodaja osnovnih sredstava povezanim 

licima 
Povezanom licu „Raca „ doo je prodata  

rashodovana prskalica po ceni od 616.346,00 

dinara uvećana za PDV 

          

          

          

 
VII - AKTIVNOSTI U OBLASTI ISTRAŢIVANJA I RAZVOJA 

 

  

 

        

     

1. Ulaganje u istrazivanje I razvoj osnovne delatnosti 

informacije tehnologije I ljudske resurse 2014 2015 2015/2014 

  Ulaganje u ispitivanje novih proizvoda / / 
/ 

  Ulaganje u razvoj softvera za marketingt / / 
/ 

            Zrenjanin, 31.03.2016 god.  

 

          Ovlašdeno lice 

 

         _____________________________ 






