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U skladu sa članom 50. i 51. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“ broj 31/2011) i 
odredbama Pravilnika o sadržini, fomi i načinu objavljivanja godišnjih polugodišnjih i 
kvartalnih izveštaja javnih društava („Sl. Glasnik RS“ broj 14/2012 i 5/2015), 
„TEHNORADIONICA AD“ Zrenjanin, MB:08682445 objavljuje:  
 

 

 
GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA PERIOD       

JANUAR-DECEMBAR 2016. GODINE 
 
 
 
 

S A D R Ž A J 
 
 

  
1. FINANSIJSKI IZVEŠTAJI AD „TEHNORADIONICA“ ZA 2016. GODINU  

(Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o 
tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Napomene uz 
finansijske izveštaje)  

 
 
2. GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2016. GODINU  
 
 
3. IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O REDOVNIM GODIŠNJIM 

FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2016. GODINU – U CELINI 
 
 
4. IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVEŠTAJA  
 
 
5. IZJAVA O NEUSVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU  
 



на дан

Крајње стање 

31.12.2015.

Почетно стање 

01.01.2015.

1 2 3 4 5

00 0001

0002 27.560 28.351 35.800

01 0003

010 и део 019 0004

011 и 012 и део 019
0005

013 и део 019 0006

014 и део 019 0007

015 и део 019 0008

016 и део 019 0009

02
0010 6 20.464 21.244 24.430

020 и 021 и део 029 0011 6 321 321 321

022 и део 029 0012 6 12.475 13.232 13.990

023 и део 029 0013 6 7.643 7.664 9.590

024 и део 029 0014

025 и део 029 0015 6 25 27 279

026 и део 029 0016 6 250

027 и део 029 0017

028 и део 029 0018

03 0019

030 и 031 и део 039 0020

032 и део 039 0021

037 и део 039 0022

038 и део 039 0023

04, осим 047 0024 7 7.096 7.107 11.370

040 и део 049 0025

041 и део 049 0026

042 и део 049
0027 7 6.726 6.726 6.726

део 043, део 044 и део 

049
0028

део 043, део 044 и део 

049
0029

део 045 и део 049 0030

део 045 и део 049 0031

046 и део 049 0032

048 и део 049 0033 7 370 381 4.644

05 0034

050 и део 059 0035

051 и део 059 0036

052 и део 059 0037

053 и део 059 0038

054 и део 059 0039

055 и део 059 0040

056 и део 059 0041

288 0042 486 445 318

0043 50.118 49.519 59.040

Класа 1 0044 8 15.215 19.382 27.887

10 0045 12.402 16.569 24.173

11 0046

12 0047 2.658 2.658 2.658

13 0048 18 18 18

14 0049

15 0050 137 137 1.038

20 0051 9 9.906 4.900 3.833

200 и део 209 0052

201 и део 209 0053

202 и део 209 0054

203 и део 209 0055

204 и део 209 0056 9.906 4.900 3.833

205 и део 209 0057

206 и део 209 0058

21 0059

22 0060 9 32 2 72

236 0061

23 осим 236 и 237 0062 10 12 0 0

230 и део 239 0063

231 и део 239 0064

232 и део 239 0065 10 12 0 0

233 и део 239 0066

234, 235, 238 и део 239 0067

24 0068 11 22.278 21.710 24.499

Група рачуна, рачун
Напомена 

број Текућа 

година

Матични број: 08682445 Шифра делатности: 2829 ПИБ 101162202

Назив: ТЕХНОРАДИОНИЦА АД ЗА ПРОИЗВОДНО МАШИНСКО МОНТАЖНО ЕЛЕКТРОРАДОВЕ И ТРГОВИНУ ЗРЕЊАНИН

Седиште Зрењанин , Петра Драпшина. 1

III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА

IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФВ КРОЗ БУ

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

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

2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица

2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица

3. Купци у земљи - остала повезана правна лица

4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица

5. Купци у земљи

6. Купци у иностранству

7. Остала потраживања по основу продаје

3.Готови производи

4. Роба

5. Стална средства намењена продаји

3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи

4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству

5. Остали краткорочни финансијски пласмани

VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

6. Плаћени аванси за залихе и услуге

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

1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица

7. Остала дугорочна потраживања

В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

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

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

1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар

2. Недовршена производња и недовршене услуге

1. Потраживања од матичног и зависних правних лица

2. Потраживања од осталих повезаних лица

3. Потраживања по основу продаје на робни кредит

4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу

5. Потраживања по основу јемства

6. Спорна и сумњива потраживања

5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима

6. Дугорочни пласмани у земљи

7. Дугорочни пласмани у иностранству

8. Хартије од вредности које се држе до доспећа

9. Остали дугорочни финансијски пласмани

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

4. Аванси за биолошка средства

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ ( 

0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)1. Учешће у капиталу зависних правних лица

2. Учешће у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима

3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве 

за продају

4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима

7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми

8. Аванси за некретнине, постројења и опрему

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

1. Шуме и вишегодишњи засади

2. Основно стадо

3. Биолошка средства у припреми

1. Земљиште

2. Грађевински објекти

3. Постројења и опрема

4. Инвестиционе некретнине

5. Остале некретнине, постројења и опрема

6. Некретнине, постројења и опрема у припреми

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

3. Гудвил

4. Остала нематеријална имовина

5. Нематеријална имовина у припреми

6. Аванси за нематеријалну имовину

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

+ 0017 + 0018)

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

1. Улагања у развој

БИЛАНС СТАЊА
31.12.2016

у хиљадама динара

Позиција АОП
Претходна година

2

АКТИВА 

А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 

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

Износ



Крајње стање 

31.12.2015.

Почетно стање 

01.01.2015.

1 2 3 4 5

27 0069 12 855

28 осим 288 0070 12 2.675 2.670 2.749

0071 78.164 78.315 95.158

88 0072

0401 13 72.904 72.600 72.330

30 0402 13.1 66.692 66.692 66.692

300 0403 13.1 64.507 64.507 64.507

301 0404

302 0405

303 0406

304 0407

305 0408

306 0409

309 0410 13.1 2.185 2.185 2.185

31 0411

047 и 237 0412

32 0413 13.3 3.218 2.948 2.774

330
0414

33 осим 330
0415

33 осим 330
0416

34 0417 13.2 2.994 2.960 2.864

340 0418 13.2 2.690 2.690 2.690

341 0419 13.2 304 270 174

0420

35 0421

350 0422

351 0423

0424 0 0 0

40 0425

400 0426

401 0427

403 0428

404 0429

405 0430

402 и 409 0431

41 0432 0 0 0

410 0433

411 0434

412 0435

413
0436

414 0437 0 0 0

415 0438

416 0439

419 0440

498 0441

0442 5.260 5.715 22.828

42 0443 731

420 0444

421 0445

422 0446

423 0447

427
0448

424,425,426 и 429 0449 731

430 0450 14 2.500 3.523 17.214

43 осим 430 0451 14 1.807 2.131 3.707

431 0452

432 0453

433 0454

434 0455

435 0456 14 1.675 1.999 3.575

436 0457 14 107 107 107

439 0458 14 25 25 25

44, 45 и 46 0459 15 29 19

47 0460 15 882 1.107

48 0461 15 12 12 11

49 осим 498 0462 15 30 49 39

0463

0464 78.164 78.315 95.158

89 0465

У _Зрењанину_____ Законски заступник

дана 27.02.2017. године

Брoj прeдmeta: ФИН 10190/2017

Група рачуна, рачун Позиција АОП
Напомена 

број

Износ

Текућа 

година

Претходна година

2

Марко Станивуковић, Извршни директор

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

Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

7. Остале обавезе из пословања

IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ

VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Д.ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-

0411-0402) ≥ 0 = (0441+0424+0442-0071) ≥ 0

1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи

2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству

3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи

4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству

5. Добављачи у земљи

6. Добављачи у иностранству

3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи

у хиљадама динара

4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству

5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања 

намењених продаји

6. Остале краткорочне финансијске обавезе

II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ

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

8. Остале дугорочне обавезе

В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

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

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

1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица

2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица

2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима

3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима

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

5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи

6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству

7. Обавезе по основу финансијског лизинга

3. Резервисања за трошкове реструктурирања

4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених

5. Резервисања за трошкове судских спорова

6. Остала дугорочна резервисања

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

1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал

1. Губитак ранијих година

2. Губитак текуће године

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)

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

1. Резервисања за трошкове у гарантном року 

2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ 

КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА /дуговна салда рачуна групе 

33 осим 330)
VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)

1. Нераспоређени добитак ранијих година

2. Нераспоређени добитак текуће године

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ

X. ГУБИТАК (0422+0423)

8. Остали основни капитал

II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ

III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ

IV. РЕЗЕРВЕ

V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ 

НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ 

КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна 

групе 33 осим 330)

2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу

3. Улози

4. Државни капитал

5. Друштвени капитал

6. Задружни удели

7. Емисиона премија

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

Ђ. ВАНБИЛАСНА АКТИВА

ПАСИВА

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

0424-0441-0442)

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

1. Акцијски капитал

VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА



од до

Текућа 

година

Претходна 

година

1 3 4 5 6

60 до 65, осим 62 и 63 1001 17 71.081 94.532

60 1002 17 307 723

600 1003

601 1004

602 1005

603 1006

604 1007 17 307 723

605 1008

61 1009 17 70.774 93.809

610
1010

611
1011

612
1012

613
1013

614 1014 17 70.774 93.809

615 1015

64 1016

65 1017

50 до 55, 62 и 63 1018 18 70.317 93.868

50 1019 18 67 406

62 1020 18

630 1021

631
1022

51 осим 513 1023 18 39.514 54.091

513 1024 18 2.583 2.927

52 1025 19 19.750 23.712

53 1026 20 2.761 6.119

540 1027 6 3.038 3.234

541 до 549 1028

55 1029 21 2.604 3.379

1030 764 664

1031

66 1032 22 66 53

66, осим 662, 663 и 664
1033

660 1034

661 1035

665 1036

669 1037

662 1038

663 и 664
1039 22 66 53

56 1040 23 46

1041

560 1042

561 1043

565 1044

566 и 569 1045

562 1046 23 20

563 i 564
1047 23 26

1048 66 7

1049

683 и 685 1050

583 и 585
1051 25 567 277

67 и 68, осим 683 и 685 1052 24

Напомена 

број

БИЛАНС УСПЕХА
1.1.2016 31.12.2016

у хиљадама динара

Позиција АОП

Износ

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

2

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

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

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

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

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

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

5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту

6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту

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

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ 

УСЛУГА

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

тржишту

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

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

тржишту

5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту

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

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

IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

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

I . НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ

II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ

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

ЛИЦИМА)

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 

(1034+1035+1036+1037)

IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ 

УСЛУГА

V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА

XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) ≥ 0

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) ≥ 0

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)

1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица

2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица

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

4. Остали финансијски приходи

II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

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

ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ 

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)

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

2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима

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

Група рачуна, рачун

Матични број: 08682445 Шифра делатности: 2829 ПИБ 101162202

Назив:    ТЕХНОРАДИОНИЦА АД ЗА ПРОИЗВОДНО МАШИНСКО МОНТАЖНО ЕЛЕКТРОРАДОВЕ И ТРГОВИНУ ЗРЕЊАНИН
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4. Остали финансијски расходи

II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)

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

ЛИЦИМА)

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)

З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР 

ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА



Текућа 

година

Претходна 

година

1 3 4 5 6

57 и 58, осим 583 и 585 1053 25 251

1054 263 143

1055

69-59 1056

59-69 1057 25

1058 263 143

1059

26

1060

1061

1062 41 127

723 1063

1064 304 270

1065

1066

1067

1068

1069

1070

1071

У _Зрењанину_____ Законски заступник
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III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ

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

1051+1052-1053)

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

1050+1053-1052)

М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ 

РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ 

РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

2

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији

Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА

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

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

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА

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

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

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА

II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА

Износ

Група рачуна, рачун Позиција АОП
Напомена 

број

у хиљадама динара



од до

Текућа 

година

Претходна 

година

2 3 4

2001 304 270

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024 304 270

2025

2026

2027

2028
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В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА

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

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

Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2027+2028)=АОП2024 ≥ 0 или АОП2025 > 

01. Приписан већинским власницима капитала

2. Приписан власницима који немају контролу

б) губици

I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003+2005+2007+2009+2011+2013+2015+2017)-

(2004+2006+2008+2010+2012+2014+2016+2018) ≥ 0II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004+2006+2008+2010+2012+2014+2016+2018)-

(2003+2005+2007+2009+2011+2013+2015+2017) ≥ 0III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА

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

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

б) губици

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

а) добици

б) губици

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

а) добици

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

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

а) добици

б) губици

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

а) добици

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

а) добици

б) губици

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

друштаваа) добици

б) губици

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

а) повећање ревалоризационих резерви

б) смањење ревалоризационих резерви

2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних примања

а) добици

б) губици

1

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК

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

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
1.1.2016 31.12.2016

у хиљадама динара

Позиција АОП

Износ



од до

Текућа 

година

Претходна 

година

2 3 4

3001 74.270 90.464

3002 74.270 90.464

3003

3004

3005 71.520 92.048

3006 48.645 62.892

3007 20.810 23.712

3008

3009

3010 2.065 5.444

3011 2.750

3012 1.584

3013 11 30

3014

3015

3016 11 30

3017

3018

3019 2.259 549

3020

3021 2.259 549

3022

3023

3024 2.248 519

3025 0 0

3026

3027

3028

3029

3030

3031 0 731

3032

3033 731

3034

3035

3036

3037

3038

3039 731

3040 74.281 90.494

3041 73.779 93.328

3042 502

3043 2.834

3044 21.710 24.499

3045 66 45

3046

3047 22.278 21.710
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Седиште Зрењанин , Петра Драпшина. 1

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ

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

Матични број: 08682445 Шифра делатности: 2829 ПИБ 101162202
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IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)

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

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

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040-3041)

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041-3040)

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

2. Дугорочни кредити (одливи)

3. Краткорочни кредити (одливи)

4. Остале обавезе (одливи)

5. Финансијски лизинг

6. Исплаћене дивиденде

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

2. Дугорочни кредити (нето приливи)

3. Краткорочни кредити (нето приливи)

4. Остале дугорочне обавезе

5. Остале краткорочне обавезе

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

1. Откуп сопствених акција и удела

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)

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

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

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

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

1. Увећање основног капитала

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)

4. Примљене камате из активности инвестирања

5. Примљене дивиденде

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

1. Куповина акција и удела (нето одливи)

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

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

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

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

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

1. Продаја акција и удела (нето приливи)

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

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

1. Исплате добављачима и дати аванси

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи

3. Плаћене камате

4. Порез на добитак

5. Одливи по основу осталих јавних прихода

1

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

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

1. Продаја и примљени аванси

2. Примљене камате из пословних активности

3. Остали приливи из редовног пословања

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

01.01.2016. 31.12.2016.

у хиљадама динара

Позиција АОП

Износ



од до

30 31 32 35 047 и 237 34

Основни 
капитал  

Уписани а 
неуплаћени 

капитал
Резерве Губитак

Откупљене 
сопствене 

акције

Нераспоређени 
добитак

2 3 4 5 6 7

4001 4019 4037 4055 4073 4091
4002 66.692 4020 4038 2.774 4056 4074 4092 2.864

4003 4021 4039 4057 4075 4093
4004 4022 4040 4058 4076 4094

4005 4023 4041 4059 4077 4095
4006 66.692 4024 4042 2.774 4060 4078 4096 2.864

4007 4025 4043 4061 4079 4097 174
4008 4026 4044 174 4062 4080 4098 270

4009 4027 4045 4063 4081 4099
4010 66.692 4028 4046 2.948 4064 4082 4100 2.960

4011 4029 4047 4065 4083 4101
4012 4030 4048 4066 4084 4102

4013 4031 4049 4067 4085 4103
4014 66.692 4032 4050 2.948 4068 4086 4104 2.960

4015 4033 4051 4069 4087 4105 270
4016 4034 4052 270 4070 4088 4106 304

4017 4035 4053 4071 4089 4107
4018 66.692 4036 4054 3.218 4072 4090 4108 2.994

АОП АОП

б) исправке на потражној страни рачуна

1
Почетно стање на дан 01.01.2015.
а) дуговни салдо рачуна
б) потражни салдо рачуна

б) промет на потражној страни рачуна

Кориговано почетно стање на дан 01.01.2015.
а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а+2а-2б) ≥ 0
б) кориговани потражни салдо рачуна (1б-2а+2б) ≥ 0

б) исправке на потражној страни рачуна

Стање на крају претходне године 31.12.2015.
а) дуговни салдо рачуна (3а+4а-4б) ≥ 0
б) потражни салдо рачуна (3б-4a+4б) ≥ 0

Матични број: 08682445 Шифра делатности: 2829

Стање на крају текуће године 31.12. 2016.
а) дуговни салдо рачуна (7а+8а-8б) ≥ 0
б) потражни салдо рачуна (7б-8а+8б) ≥ 0

Промене у текућој 2016. години
а) промет на дуговној страни рачуна
б) промет на потражној страни рачуна

Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01.2016.
а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а+6а-6б) ≥ 0
б) кориговани потражни салдо рачуна (5б-6а+6б) ≥ 0

Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

а) исправке на дуговној страни рачуна

Промене у претходној 2015. години
а) промет на дуговној страни рачуна

Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика
а) исправке на дуговној страни рачуна

01.01.2016. 31.12.2016.

ОПИС
АОП АОП АОП АОП

Компоненте капитала 
у хиљадама динара

ПИБ 101162202
Назив:    ТЕХНОРАДИОНИЦА АД ЗА ПРОИЗВОДНО МАШИНСКО МОНТАЖНО ЕЛЕКТРОРАДОВЕ И ТРГОВИНУ ЗРЕЊАНИН
Седиште Зрењанин , Петра Драпшина. 1



од до

330 331 332 333 334 и 335 336

Ревалоризац
ионе резерве

Актуарски 
добици или 

губици

Добици или 
губици по основу 

улагања у 
власничке 

инструменте 
капитала

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

8 9 10 11 12 13

4109 4127 4145 4163 4181 4199
4110 4128 4146 4164 4182 4200

4111 4129 4147 4165 4183 4201
4112 4130 4148 4166 4184 4202

4113 4131 4149 4167 4185 4203
4114 4132 4150 4168 4186 4204

4115 4133 4151 4169 4187 4205
4116 4134 4152 4170 4188 4206

4117 4135 4153 4171 4189 4207
4118 4136 4154 4172 4190 4208

4119 4137 4155 4173 4191 4209
4120 4138 4156 4174 4192 4210

4121 4139 4157 4175 4193 4211
4122 4140 4158 4176 4194 4212

4123 4141 4159 4177 4195 4213
4124 4142 4160 4178 4196 4214

4125 4143 4161 4179 4197 4215
4126 4144 4162 4180 4198 4216

АОП АОП АОП АОП АОП
ОПИС

АОП

б) потражни салдо рачуна
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика
а) исправке на дуговној страни рачуна

1
Почетно стање на дан 01.01.2015.
а) дуговни салдо рачуна

Промене у претходној 2015. години
а) промет на дуговној страни рачуна
б) промет на потражној страни рачуна

б) исправке на потражној страни рачуна
Кориговано почетно стање на дан 01.01.2015.
а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а+2а-2б) ≥ 0
б) кориговани потражни салдо рачуна (1б-2а+2б) ≥ 0

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

Промене у текућој 2016. години
а) промет на дуговној страни рачуна
б) промет на потражној страни рачуна

Компоненте капитала 
у хиљадама динара

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

01.01.2016. 31.12.2016.

Стање на крају текуће године 31.12. 2016.
а) дуговни салдо рачуна (7а+8а-8б) ≥ 0

Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01.2016.
а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а+6а-6б) ≥ 0
б) кориговани потражни салдо рачуна (5б-6а+6б) ≥ 0

Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика
а) исправке на дуговној страни рачуна
б) исправке на потражној страни рачуна

Стање на крају претходне године 31.12.2015.
а) дуговни салдо рачуна (3а+4а-4б) ≥ 0
б) потражни салдо рачуна (3б-4a+4б) ≥ 0



од до

337

Добици или 
губици по 

основу ХОВ 
ресположиви
х за продају

Укупан капитал 
[Σ(ред 1б кол 2 

до кол 14)-
Σ(ред 1а кол 2 
до кол 14)]≥0

Губитак изнад 
капитала [Σ(ред 1a 
кол 2 до кол 14)-
Σ(ред 1б кол 2 до 

кол 14)]≥0

14 15 16

4217
4218

4219
4220

4221
4222

4223
4224

4225
4226

4227
4228

4229
4230

4231
4232

4233
4234
4126 4144 4162

У _Зрењанину_____ Законски заступник
дана 27.02.2017. године Марко Станивуковић, Извршни директор

АОП

4236 4245

АОП АОП

4235 72.330 4244

4238 270 4247

4237 72.330 4246

4243 72.904 4252

4242 304 4251

4241 72.600 4250

4240 0 4249

4239 72.600 4248

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б-2а+2б) ≥ 0
Промене у претходној 2015. години

1
Почетно стање на дан 01.01.2015.
а) дуговни салдо рачуна
б) потражни салдо рачуна
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика

а) промет на дуговној страни рачуна
б) промет на потражној страни рачуна
Стање на крају текуће године 31.12. 2016.
а) дуговни салдо рачуна (7а+8а-8б) ≥ 0
б) потражни салдо рачуна (7б-8а+8б) ≥ 0

Компоненте капитала 

а) исправке на дуговној страни рачуна
б) исправке на потражној страни рачуна
Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01.2016.
а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а+6а-6б) ≥ 0
б) кориговани потражни салдо рачуна (5б-6а+6б) ≥ 0
Промене у текућој 2016. години

а) промет на дуговној страни рачуна
б) промет на потражној страни рачуна
Стање на крају претходне године 31.12.2015.
а) дуговни салдо рачуна (3а+4а-4б) ≥ 0
б) потражни салдо рачуна (3б-4a+4б) ≥ 0
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна
б) исправке на потражној страни рачуна
Кориговано почетно стање на дан 01.01.2015.
а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а+2а-2б) ≥ 0

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

01.01.2016. 31.12.2016.

ОПИС

у хиљадама динара
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1.     OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU 
 

TEHNORADIONICA AD ZRENJANIN (u daljem tekstu: „Društvo“) je akcionarsko društvo koje se bavi 
pružanjem proizvodno-montažnih, mašinskih, elektro i instalaterskih radova, održavanjem, kao i trgovinom 
na veliko proizvodima i robom iz oblasti metalne i mašinske industrije. 

Društvo je organizovano kao društvo kapitala, akcionarsko društvo, na osnovu Ugovora o osnivanju od 
08.11.2006. godine. Rešenjem BD 24186/2005 od 20.06.2005. godine Društvo je upisano u Registar 
privrednih subjekata koji se vodi kod Agencije za privredne registre Beograd. Rešenjem BD 185683/2006 od 
15.11.2006. godine za Društvo upisano je usaglašavanje Društva sa odredbama Zakona o privrednim 
društvima.  

Registrator Registra privrednih subjekata je dana 13.07.2012. godine doneo rešenje BD 91870/2012 po 
kojem je došlo do promene Osnivačkog akta i Statuta Društva usvojenih na sednici dana 15.06.2012. godine i 
po kojem je došlo do promene organa upravljanja Društvom koje sada čine Skupština i Odbor direktora u 
skladu sa novim Zakonom o privrednim društvima  („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011). 

Sedište Društva je u Zrenjaninu u ulici Petra Drapšina broj 1. Poreski identifikacioni broj Društva je 
101162202. Matični broj društva je 08682445. Prosečan broj zaposlenih u 2016. godini bi je 30 (u 2015. 
godini – 35).  

Akcije preduzeća su uključene na MTP Belex-u, tržišni segment MTP – akcije u skladu sa Odlukom Berze 
broj 01/1 br. 3461/12 od 27.04.2012. o razvrstavanju hartija od vrednosti uključenih na vanberzansko tržište 
na segmente i tržišne segmente Beogradske berze a.d. Beograd. 

U skladu sa članom 7. Zakona o računovodstvu i reviziji (''Službeni glasnik RS'', 46/06 i 111/09) Društvo je 
razvrstano u malo pravno lice i prema stavu 1 člana 37. Zakona obavezno je da izvrši reviziju finansijskih 
izveštaja. 

Ovi pojedinačni finansijski izveštaji su odobreni od strane nadležng organa Društva dana 27. februara 2017. 
godine. Odobreni finansijski izveštaji mogu naknadno biti izmenjeni na osnovu mišljena revizora, a u skladu 
sa važećim propisima. 

 

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 
 

Finansijski izveštaji o kojima izveštavamo su sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i 
propisima donetim na osnovu tog zakona, primenom računovodstvenih politika iznetih u napomeni 3. ovog 
izveštaja. Ovaj Zakon zahteva da finansijski izveštaji za godinu završenu na dan 31. decembra 2016. godine 
budu sastavljeni u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja  (MSFI) i relevantnom 
podzakonskom regulativom. Ministar finansija je na osnovu ovlašćenja iz Zakona o računovodstvu i reviziji 
doneo odgovarajuća podzakonska akta koja čine sastavni deo okvira za finansijsko izveštavanje.  

Finansijski izveštaji su u svim svojim delovima usklađeni sa relevantnim odredbama MRS / MSFI, osim onih 
odredbi koje nisu u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji i relevantnom podzakonskom 
regulativom. Važnije neusklađenosti su: 
 
- Nemogućnost iskazivanja kratkoročnih rezervisanja u bilansu stanja; 
- Dozvoljeno je vremensko razgraničenje kursnih razlika; 
- MSFI nisu na vreme prevedeni i objavljeni u „Službenom glasniku RS“. 

Pri sastavljanju i prikazivanju finansijskih izveštaja korišćeni su MSFI koji se primenjuju u Republici Srbiji 
od 2010. godine . Radi se o prevodu osnovnih tekstova MSFI izdatih od strane Odbora za međunarodne 
računovodstvene standarde do 01. januara 2009. godine, kao i tuimačenja izdatih od strane Komiteta za 
tumačenje računovodstvenih standarda do 01. januara 2009. godine. 

Rukovodstvo Društva procenjuje da uticaj promena u MRS, novih MSFI i tumačenja standarda koji su 
uvedeni u primenu posle 01. januara 2009. godine na finansijske izveštaje nisu mogle imati za rezultat 
značajnije promene računovodstvenih politika Društva, niti materijalno značajan uticaj na finansijske 
izveštaje u periodu početne primene. I pored toga što mnoge od ovih promena nisu primenljive na poslovanje 
Društva, rukovodstvo Društva ne izražava eksplicitnu i bezrezervnu izjavu o usaglašenosti finansijskih 
izveštaja sa MSFI, koji se primenjuju na periode prikazane u priloženim finansijskim izveštajima. 
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Finansijski izveštaji su prikazani u formatu propisanim Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih 
izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (Službeni glasnik RS, br. 114/2006, 
119/2008, 2/2010, 101/2012 i 118/2012), koji u pojedinim delovima odstupa od načina prikazivanja 
određenih bilansnih pozicija kako to predviđa MRS 1 „Pezentacija finansijskih izveštaja“. Shodno tome, 
priloženi finansijski izveštaji nisu usaglašeni sa svim zahtevima MSFI. Sadržinu godišnjeg računa, prema 
propisima o računovodstvu Republike Srbije čine bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o promenama na 
kapitalu, izveštaj o tokovima gotovine, statistički aneks i napomene uz finansijske izveštaje. 

Društvo je u sastavljanju ovih finansijskih izveštaja primenilo računovodstvene politike obelodanjene u 
napomeni 3  uz finansijske izveštaje, koje su zasnovane na važećim računovodstvenim i poreskim propisima 
Republike Srbije. 

Iznosi u finansijskim izveštajima su prikazani u hiljadama RSD važećim na dan bilansiranja – 31.12.2015. 
godine i sastavljeni su u skladu sa konceptom istorijskog troška (osim ukoliko MSFI ne zahtevaju drugačiji 
osnov vrednovanja na način opisan u računovodstvenim politikama). 

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA 

3.1. Pravila procenjivanja - osnovne pretpostavke 

Finansijski izveštaji su sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (načelo uzročnosti) i načelu 
stalnosti poslovanja. 

Prema načelu nastanka poslovnog događaja učinci poslovnih promena i drugih događaja se priznaju u 
momentu nastanka (a ne kada se gotovina ili njen ekvivalent primi ili isplati). Finansijski izveštaji sastavljeni 
na načelu nastanka poslovnog događaja (osim Izveštaja o tokovima gotovine) pružaju informacije ne samo o 
poslovnim promenama iz prethodnog perioda, koje uključuju isplatu i prijem gotovine, već takođe i o 
obavezama za isplatu gotovine u budućem periodu i o resursima koji predstavljaju gotovinu koja će biti 
primljena u budućem periodu.  

Finansijski izveštaji su sastavljeni pod pretpostavkom da će Društvo da posluje u neograničenom 
vremenskom periodu i da će da nastavi sa poslovanjem i u doglednoj budućnosti. 

Sastavljanje i prikazivanje finansijskih izveštaja u skladu sa MRS/MSFI i računovodstvenim propisima 
važećim u Republici Srbiji zahteva od rukovodstva Društva korišćenje najboljih mogućih procena i razumnih 
pretpostavki, koje imaju efekte na iznose iskazane u finansijskim izveštajima i napomenama uz finansijske 
izveštaje. Ove procene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan bilansa stanja. 
Stvarni rezultati mogu se razlikovati od navedenih procena, pri čemu se procene razmatraju periodično. 

Najznačajnije procene odnose se na utvrđivanje obezvređenja finansijske i nefinansijske imovine, 
priznavanje odloženih poreskih sredstava, utvrđivanje rezervisanja za sudske sporove i rezervisanja za 
umanjenje vrednosti nenaplativih potraživanja, i iste su obelodanjene u odgovarajućim računovodstvenim 
politikama u napomenama uz finansijske izveštaje. 

3.2.      Priznavanje elemenata finansijskih izveštaja 

Sredstvo se priznaje u bilansu stanja kada je verovatno da će buduće ekonomske koristi priticati u Društvo i 
kada sredstvo ima nabavnu vrednost ili cenu koštanja ili vrednost koja  se može pouzdano izmeriti. 

Obaveza se priznaje u bilansu stanja kada je verovatno da će odliv resursa koji sadrži ekonomske koristi 
proisteći iz podmirenja sadašnjih obaveza i kada se iznos obaveze koja će se podmiriti može pouzdano 
izmeriti. 

Prihod se priznaje u bilansu uspeha kada je povećanje budućih ekonomskih koristi povezano s povećanjem 
sredstava ili smanjenjem obaveza koje  mogu da se  pouzdano izmere, odnosno da priznavanje prihoda 
nastaje istovremeno sa priznavanjem povećanja sredstava ili smanjenja obaveza. 

Rashodi se priznaju u bilansu uspeha kada smanjenje budućih ekonomskih koristi koje je povezano sa 
smanjenjem sredstava ili povećanjem obaveza može pouzdano da se izmeri, odnosno da priznavanje rashoda 
nastaje istovremeno sa priznavanjem porasta obaveza ili smanjenjem sredstava. 

Kapital se iskazuje u skladu sa finansijskim konceptom kapitala kao uloženi novac ili uložena kupovna moć i 
predstavlja neto imovinu Društva. Iz finansijskog koncepta kapitala proističe koncept očuvanja finansijskog 
kapitala. Očuvanje finansijskog kapitala meri se u nominalnim monetarnim jedinicama - RSD. Po ovom 
konceptu dobitak je zarađen samo ako finansijski (ili novčani) iznos neto imovine na kraju perioda 
premašuje finansijski (ili novčani) iznos neto imovine na početku perioda, nakon uključivanja bilo kakvih 
raspodela vlasnicima ili doprinosa vlasnika u toku godine.   
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3.3. Preračunavanje stranih sredstava plaćanja i računovodstveni tretman kursnih razlika 

Izvršen je preračun novčanih sredstava, potraživanja i obaveza u stranim sredstvima plaćanja u njihovu 
dinarsku protivvrednost po kursu važećem na dan bilansa stanja. Poslovne promene u stranim sredstvima 
plaćanja tokom godine preračunavaju se u dinarsku protivvrednost primenom zvaničnih deviznih kurseva 
NBS važećim na dan poslovne promene. Pozitivne i negativne kursne razlike nastale po tom osnovu su 
iskazane kao prihod ili rashod perioda, odnosno kao finansijski prihodi i rashodi. 

Preračun potraživanja i obaveza sa ugovorenom zaštitom putem valutne klauzule vrši se po kursu važećem na 
dan bilansa stanja, s tim da se efekat knjiži kao finansijski prihod, odnosno rashod. 

Zvanični srednji kursevi NBS primenjeni za kursiranje potraživanja i obaveza bili su sledeći: 
 
   31.12.2016.  31.12.2015. 
 EUR  123,4723  121,6261 

 

3.4 . Uporedni podaci 

Uporedne podatke čine finansijski izveštaji Društva za 2015. godinu, koji su bili predmet revizije. 

Uporedni podaci prikazani su u hiljadama RSD važećim na dan 31. decembra 2015. godine. 

3.5 .    Nekretnine, postrojenja i oprema 

Nekretnine, postrojenja i oprema su materijalna sredstva: 
-  koja Društvo drži za upotrebu u proizvodnji ili isporuku robe ili pružanje usluga, za iznajmljivanje drugim 
licima ili u administrativne svrhe; 
-  za koja se očekuje da će se koristiti duže od jednog obračunskog perioda; i 
-  čija je pojedinačna nabavna cena u vreme nabavke veća od prosečne bruto zarade po zaposlenom u 
Republici, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike.  

Nabavke nekretnina, postrojenja i opreme  u toku godine evidentiraju se po nabavnoj vrednosti.  

Nabavnu vrednost čini fakturna vrednost nabavljenih sredstava uvećana za sve zavisne troškove nabavke i sve 
troškove dovođenja u stanje funkcionalne pripravnosti. Cenu koštanja navedenih sredstava proizvedenih u 
sopstvenoj režiji čine direktni troškovi i pripadajući indirektni troškovi, koji se odnose na to ulaganje. 

Nakon što se prizna kao sredstvo, nakretnina, postrojenja i oprema iskazuju se po nabavnoj vrednosti  ili po 
ceni koštanja umanjenoj za ukupan iznos obračunate amortizacije i ukupan iznos gubitaka zbog obezvređenja. 

Na dan svakog bilansa stanja  Društvo  procenjuje da li postoji neka  indicija o tome da je sredstvo možda 
obezvređeno. Ukoliko takva  indicija postoji,  Društvo procenjuje iznos sredstva koji može da se povrati. Ako je 
nadoknadiva vrednost sredstva manja od njegove knjigovodstvene vrednosti knjigovodstvena vrednost se 
svodi na nadoknadivu vrednost i istovremeno se smanjuju prethodno formirane revalorizacione rezerve po 
osnovu tog sredstva. Ako nisu formirane revalorizacione rezerve po osnovu sredstva čija je vrednost 
umanjena, ili su iskorišćene za druge svrhe, za iznos gubitka od umanjenja vrednosti priznaje se rashod 
perioda.  

Ako na dan bilansa stanja postoje nagoveštaji da prethodno priznat gubitak od umanjenja vrednosti ne postoji 
ili je umanjen, vrši se procena  nadoknadive vrednosti tog sredstva. Gubitak zbog umanjenja vrednosti priznat 
u prethodnim godinama priznaje se kao prihod, u slučaju da je primenjen osnovni postupak vrednovanja 
nekretnina, postrojenja i opreme, odnosno kao povećanje revalorizacione rezerve ukoliko je primenjen 
alternativni postupak vrednovanja nekretnina, postrojenja i opreme, a knjigovodstvena vrednost nekretnina, 
postrojenja i opreme se povećava do nadoknadive vrednosti 

Naknadni izdatak koji se odnosi na već priznate nekretninu, postrojenja i opremu pripisuje se iskazanom 
iznosu tog sredstva, ako je verovatno da će priliv budućih ekonomskih koristi da bude veći od prvobitno 
procenjene stope prinosa tog sredstva. Naknadni izdatak se tretira kao dodatno ulaganje, ako: 

- dolazi do produženja korisnog veka trajanja, uključujući i povećanje kapaciteta; 
- se nadgradnjom mašinskih delova postiže značajno unapređenje kvaliteta izlaznih komponenti; i 
- usvajanje novih proizvodnih procesa omogućava značajno smanjenje prethodno procenjenih troškova 

poslovanja. Svaki drugi naknadni izdatak priznaje se kao rashod u periodu u kome je nastao. 

Nekretnine, postrojenja i oprema prestaju da se iskazuju u bilansu stanja, nakon otuđivanja ili kada je sredstvo 
trajno povučeno iz upotrebe i kada se od njegovog otuđenja ne očekuju nikakve buduće ekonomske koristi. 
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Dobici ili gubici koji proisteknu iz rashodovanja ili otuđenja utvrđuju se kao razlika između procenjenih neto 
priliva od prodaje i iskazanog iznosa sredstva i priznaju se kao prihod ili rashod u bilansu uspeha u okviru 
Ostalih prihoda/rashoda. 

Gradsko građevinsko zemljište se iskazuje odvojeno od vrednosti nekretnine po nabavnoj vrednosti. U okviru 
građevinskog zemljišta prikazana je i vrednost gradskog građevinskog zemljišta koja nije vlasništvo preduzeća 
a koje preduzeće koristi na neograničen rok i za čije korišćenje plaća naknadu. 

Ne vrši se amortizacija zemljišta. 

3.6 .    Amortizacija 
 
Obračun amortizacije vrši se od meseca kada je sredstvo sposobno za svoju funkciju. Amortizacija se 
obračunava proporcionalnom metodom, primenom stopa koje se utvrđuju na osnovu procenjenog korisnog 
veka upotrebe sredstava.  
Osnovica za obračun amortizacije sredstva je nabavna vrednost umanjena za preostalu (rezidualnu) 
vrednost i iznos obezvređenja. 

Preostala vrednost je neto iznos koji  preduzeće očekuje da će dobiti  za sredstvo  na kraju njegovog korisnog 
veka trajanja, po odbitku očekivanih troškova otuđenja. 

Korisni vek trajanja, odnosno amortizacione stope, preispituju se periodično i ako su očekivanja zasnovana 
na novim procenama značajno različita od prethodnih, obračun troškova amortizacije za tekući i budući 
period se koriguju.  Metod obračuna amortizacije koji se primenjuje preispituje se periodično i ukoliko je 
došlo do značajne promene u očekivanom obrascu  trošenja ekonomskih koristi od tih sredstava, metod se 
menja tako da odražava  taj izmenjeni način. Kada je takva promena  metoda obračuna amortizacije 
neophodna, onda se ona računovodstveno obuhvata kao promena računovodstvene procene, a obračunati 
troškovi amortizacije za tekući i budući period se koriguju.  

Amortizacione stope, utvrđene na osnovu procenjenog korisnog korisnog veka upotrebe (bez utvrđivanja 
rezidualnog ostatka)  su: 

% 

1. Nekretnine (građevinski objekti)                                                                                                                                     

Građevinski objekti – upravna zgrada                                                                                                                               3 

Građevinski objekti – glavni magacin i stovarište materijala                                                                                       4 

Ostali građevinski objekti                                                                                                                                                    10 

2. Postrojenja i oprema 

Oprema – vozila                                                                                                                                                           12.5-20 

Pogonski i poslovni inventar                                                                                                                                      10-12.5 

Nameštaj, poslovni inventar u trgovini, ugostiteljstvu i turizmu                                                                       10-12.5     

Kancelarijska oprema, računarska oprema, softver, telekomunukaciona oprema                                                 20 

3.7 .  Umanjenje vrednosti imovine 

Saglasno usvojenoj računovodstvenoj politici, rukovodstvo Društva proverava na svaki dan bilansa stanja da 
li postoje indikatori gubitka vrednosti imovine. U slučaju da takvi indikatori postoje, Društvo procenjuje 
nadoknadivu vrednost imovine. 

Nadoknadivi iznos određen je kao viši od neto prodajne cene i vrednosti u upotrebi. Neto prodajna cena je 
iznos koji se može dobiti prilikom prodaje imovine u transakciji između dve voljne nezavisne strane, 
umanjena za troškove prodaje, dok vrednost u upotrebi predstavlja sadašnju vrednost procenjenih budućih 
novčanih tokova za koje se očekuje da će nastati iz kontinuirane upotrebe imovine kroz njen ekonomski vek 
trajanja te prodaje na kraju veka trajanja. Nadoknadivi iznos se procenjuje za svako zasebno sredstvo ili, ako 
to nije moguće, za jedinicu koja stvara novac kojoj to sredstvo pripada. Gde knjigovodstveni iznos prelazi taj 
procenjeni nadoknadivi iznos, vrednost imovine je umanjena do njenog nadoknadivog iznosa. Gubitak zbog 
obezvređenja se priznaje u iznosu razlike, na teret rashoda saglasno MRS 36 „Umanjenje vrednosti imovine“. 

3.8 .  Dugoročna finansijska sredstva 
 

Na računima grupe dugoročnih finansijskih plasmana evidentira se dugoročna imovina angažovana u raznim 
finansijskim ulozima, udelima, datim kreditima, hartijama od vrednosti, otkupljenim sopstvenim akcijama, a 
čiji je rok dospeća duži od godinu dana od dana činidbe, odnosno od dana bilansa. 
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Društvo klasifikuje svoja dugoročna finansijska sredstva u sledeće kategorije: 1) učešća u kapitalu ostalih 
povezanih (pridruženih) pravnih lica; 2) učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti 
raspoložive za prodaju i 3) ostale dugoročne finansijske plasmane. 
1) Pridruženi entitet je entitet koji ima značajan uticaj, a koji nije ni zavisni ni zajednički entitet (MRS 
28). Značajan uticaj definisan je kao moć učestvovanja  u donošenju finansijskih i poslovnih odluka entiteta u 
koje je izvršeno ulaganje, ali ne i potpuna kontrola. Ulaganja u pridružene entitete se računovodstveno 
evidentiraju po metodu nabavne vrednosti koji podrazumeva da se učešće u kapitalu pridruženog entiteta 
evidentira po vrednosti plaćenoj za sticanje tog učešća  i da se učešće iz godine u godinu vodi po nabavnoj 
vrednosti , osim ukoliko dođe do obezvređenja tog učešća. 

2) Finansijska sredstva koja su raspoloživa za prodaju definisana su MRS 39 kao finansijska sredstva koja 
ne pripadaju nijednoj od preostalih kategorija finansijskih sredstava. 

3) Zajmovi i potraživanja prema paragrafu MRS 39 predstavljaju nederivatna finansijska sredstva sa 
fiksnim i odredivim isplatama. Ona nisu sredstva kotirana na tržištu osim ako pravno lice namerava da ih 
proda (sredstva koja se drže radi trgovanja), ako ih naznači kao raspoloživa za prodaju i ako imalac ovih 
sredstava ne može u značajnoj meri povratiti svoje celokupno početno ulaganje u njih. 

3.9 .  Zalihe 
 

Zalihe materijala i robe se mere po nabavnoj vrednosti. Nabavnu vrednost čine svi troškovi nabavke za 
dovođenje zaliha na njihovo sadašnje mesto i stanje. Troškovi nabavke zaliha obuhvataju kupovnu cenu, 
uvozne dažbine i druge obaveze (osim onih koje Društvo može naknadno da povrati od poreskih vlasti), 
troškove prevoza, manipulativne troškove i druge troškove koji se mogu direktno pripisati nabavci. Popusti, 
rabati i druge slične stavke se oduzimaju pri utvrđivanju troškova nabavke. Kursne razlike nastale od dana 
preuzimanja zaliha do dana plaćanja obaveza u stranoj valuti i troškovi kamata nisu uključeni u trošak 
nabavke. 
 
Izlaz zaliha materijala i robe se evidentira metodom prosečne ponderisane cene.  
Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda se mere po ceni koštanja, odnosno po neto prodajnoj 
vrednosti, ako je niža. Cenu koštanja čine svi troškovi konverzije i drugi nastali troškovi neophodni za 
dovođenje zaliha na njihovo sadašnje mesto i stanje, odnosno: 
-  troškovi direktnog rada; 
-  troškovi direktnog materijala;  
-  troškovi pozajmljivanja ukoliko ispunjavaju uslove za priznavanje saglasno MRS 23; i 
-  indirektni, odnosno opšti proizvodni troškovi. 

U vrednost zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda ne ulaze, već predstavljaju rashod perioda:   
-  neuobičajeno veliko rasipanje materijala, radne snage ili drugi troškovi proizvodnje; 
- troškovi skladištenja, osim ako ti troškovi nisu neophodni u procesu proizvodnje pre naredne faze 
proizvodnje; 
- režijski troškovi administracije koji ne doprinose dovođenju zaliha na sadašnje mesto i u sadašnje stanje; i 
-  troškovi prodaje 

Neto prodajna vrednost predstavlja procenjenu prodajnu vrednost, umanjenu za procenjene troškove 
prodaje i procenjene troškove dovršenja (kod nedovršene proizvodnje). Ukoliko je neto prodajna vrednost 
zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda niža od njihove cene koštanja, vrši se delimičan otpis do 
neto prodajne vrednosti. 

3.10 Dati i primnjeni avansi 

Avans predstavlja kratkoročnu obavezu za primaoca avansa za buduću isporuku dobara ili pružanje usluge, 
odnosno kratkoročno potraživanje za davaoca avansa. 

3.11 Kratkoročna potraživanja od kupaca i plasmani 

Kratkoročna potraživanja obuhvataju potraživanja od kupaca – zavisnih i drugih povezanih pravnih lica i 
ostalih kupaca u zemlji i inostranstvu po osnovu prodaje proizvoda, robe i usluga. 

Kratkoročni plasmani obuhvataju kredite, hartije od vrednosti i ostale kratkoročne plasmane sa rokom 
dospeća, odnosno prodaje do godinu dana od dana činidbe, odnosno od dana bilansa. 

Kratkoročna potaživanja od kupaca mere se po vrednosti iz originalne fakture. Ako se vrednost u fakturi 
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 
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kursne razlike u korist prihoda ili na teret rashoda. Potraživanja iskazana u stranoj valuti na dan bilansa 
preračunavaju se prema važećem srednjem kursu NBS, a kursne razlike priznaju se kao prihod ili rashod 
perioda. 

Kratkoročni finansijski plasmani koji se ne drže radi trgovanja mere se po amortizovanoj vrednosti, ne 
uzimajući u obzir nameru Društava da ih drže do dospeća. 

Ukoliko postoji verovatnoća da Društvo neće biti u stanju da naplati sve dospele iznose (glavnicu i kamatu) 
prema ugovornim uslovima za date kredite, potraživanja ili ulaganja koja se drže do dospeća koja su iskazana 
po amortizovanoj vrednosti, nastao je gubitak zbog obezvređivanja ili nenaplaćenih potraživanja. 

Otpis kratkoročnih potaživanja i plasmana kod kojih postoji verovatnoća nenaplativnosti vrši se indirektnim 
otpisivanjem, dok se u slučajevima kada je nemogućnost naplate izvesna i dokumentovana, otpis, u celini ili 
delimično, vrši direktnim otpisivanjem. 
Verovatnoća nemogućnosti naplate utvrđuje se u svakom konkretnom slučaju na osnovu dokumentovanih 
razloga (stečaj, odnosno likvidacija dužnika, prezaduženost, otuđenje imovine, prinudno poravnanje, 
vanparnično poravnanje, zastarelost, sudsko rešenje, akt upravnog organa, kao i u drugim slučajevima za 
koja Društvo poseduje verodostojnu dokumentaciju o nenaplativosti.)  

3.12    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 uključena su u obaveze po kreditima u okviru tekućih 
obaveza, u bilansu stanja. 

3.13   Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja 

S obzirom na to da se PDV obračunava i plaća po poreskim periodima (kalendarski mesec) na kraju poreskog 
perioda vrši se zatvaranje računa grupe 27 (analogno sa računima grupe 47 gde se iskazuju obaveze za PDV). 
Saldo se iskazuje samo na računu 279 – Potraživanja za više plaćeni PDV (odnosno na računu 479 – Obaveze 
za PDV po osnovu razlike obračunatog PDV-a i prethodnog poreza. Pritom, nakon plaćanja poreske obaveze 
(u roku od petnaest dana po isteku poreskog perioda) zatvara se saldo na računu 479, dok saldo na računu 
279 postoji dok obveznik PDV-a ne iskoristi poreski kredit ili ne ostvari pravo na povraćaj poreza. 

Aktivna vremenska razgraničenja predstavljaju stavke aktive koje na dan bilansa stanja pokazuju privremeni 
imovinski oblik, a već u sledećem obračunskom periodu mogu predstavljati troškove poslovanja, konkretni 
imovinski oblik ili realno potraživanje po osnovu nastanka prihoda. 

3.14 Kapital 

Struktura kapitala podeljena je u osnovni kapital, rezerve (emisiona premija, zakonske, statutarne i druge 
rezerve), revalorizacione rezerve, neraspoređeni dobitak ranijih i tekuće godine, gubitak.  Obične i 
preferencijalne akcije se klasifikuju kao osnovni kapital. Dodatni eksterni troškovi koji se direktno pripisuju 
emisiji novih akcija ili opcija prikazuju se u kapitalu kao odbitak od priliva, bez poreza. 

3.15 Obaveze po kreditima 

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; sve razlike između 
ostvarenog priliva (umanjenog za transakcione troškove) i iznosa otplata, priznaju se u bilansu uspeha u 
periodu korišćenja kredita primenom metode efektivne kamatne stope. 

Obaveze po kreditima se klasifikuju kao tekuće, osim ukoliko Društvo nema bezuslovno pravo da odloži 
izmirenje obaveza za najmanje 12 meseci nakon datuma bilansa stanja. 

3.16  Obaveze prema dobavljačima 

Obaveze prema dobavljačima su obaveze plaćanja dobavljaču za preuzetu robu ili primljene usluge u 
redovnom toku poslovanja. Obaveze prema dobavljačima se klasifikuju kao tekuće  ukoliko dospevaju za 
plaćanje u roku od 1 godine ili kraćem (odnosno u okviru redovnog ciklusa poslovanja ukoliko je  duži). U 
suprotnom, ove obaveze  se iskazuju kao  dugoročne. Obaveze prema dobavljačima se inicijalno iskazuju po 
fer vrednosti, a naknadno se odmeravaju prema amortizovanoj vrednosti korišćenjem metoda efektivne 
kamatne stope. 
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3.17  Tekući i odloženi porez na dobit  
 

Tekući porez 
Porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa propisima o oporezivanju Republike 
Srbije. Konačni iznos obaveze poreza na dobitak utvrđuje se primenom poreske stope od 15% na poresku 
osnovicu utvrđenu u poreskom bilansu Društva. Poreska osnovica prikazana u poreskom bilansu uključuje 
dobitak prikazan u zvaničnom bilansu uspeha koji se koriguje za stalne razlike koje su definisane propisima o 
oporezivanju Republike Srbije.  
 
Republički propisi ne predviđaju 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 koristiti za 
umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od 5 godina.  
 
 
Odloženi porez 
Odloženi porez na dobitak se obračunava korišćenjem metode utvrđivanja obaveza prema bilansu stanja, za 
privremene razlike proizašle između knjigovodstvene vrednosti sredstva i obaveza u finansijskim izveštajima 
i njihove odgovarajuće poreske osnovice korišćene u izračunavanju oporezivog dobitka. Odložene poreske 
obaveze se priznaju za sve oporezive privremene razlike, dok se odložena poreska sredstva priznaju u meri u 
kojoj je verovatno da će oporezivi dobici biti raspoloživi za korišćenje odbitnih privremenih razlika. 
 
Odloženi porez se obračunava po poreskim stopama za koje se očekuje da će se primenjivati u periodu kada 
se sredstvo realizuje ili obaveza izmiruje. Odloženi porez se evidentira na teret ili u korist bilansa uspeha, 
osim kada se odnosi na pozicije koje se knjiže direktno u korist ili na teret kapitala, i u tom slučaju se 
odloženi porez takođe raspoređuje u okviru kapitala. 

3.18 Primanja zaposlenih 

Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada (grupa 45) obuhvataju obaveze za neto zarade i neto naknade 
zarada koje se refundiraju, poreze i doprinose po navedenim osnovama na teret zaposlenog i na teret 
poslodavca. 

3.19 Priznavanje poslovnih 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.  

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.  

a) Prihod od prodaje – proizvodnja 
 

Društvo proizvodi i prodaje procesnu opremu. Prihod od prodate robe se priznaje kada Društvo isporuči 
proizvode kupcu, kada kupac ima puno pravo raspolaganja preuzetm opremom i kada ne postoji bilo kakva 
neispunjena obaveza koja bi mogla da utiče na prihvatanje proizvoda od strane kupca. Isporuka se nije 
dogodila sve dok se proizvod ne isporuči na naznačeno mesto, dok se rizik zastarevanja i gubitka ne prenese 
na kupca, i sve dok ili kupac ne prihvati proizvode u skladu sa kupoprodajnim ugovorom, ili ne isteknu 
rokovi za prihvatanje proizvoda, ili dok Društvo ne bude imalo objektivne dokaze da su svi kriterijumi za 
prihvatanje prozvoda ispunjeni.  

b) Prihod od prodaje usluga 
 

Društvo prodaje usluge mašinske obrade, remonta već postojeće opreme, postrojenja i slično. Ove usluge se 
pružaju na bazi utrošenog vremena i materijala, ili putem ugovora sa fiksnom cenom, sa uobičajeno 
definisanim ugovorenim uslovima. Ukoliko nastanu okolnosti koje mogu da promene početne procene 
prihoda, troškova ili vreme potrebno za kompletiranje, procene se revidiraju. Ova revidiranja mogu dovesti 
do povećanja ili smanjenja procenjenih prihoda ili troškova i odražavaju se na prihod u periodu u kome je 
rukovodstvo priznalo okolnosti koje su dovele do revidiranja. Prihodi od usluga iskazani su srazmerno 
stepenu završenosti usluge na dan bilansiranja. 
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3.20  Priznavanje poslovnih rashoda 

Ukupne poslovne rashode čine: nabavna vrednost prodate robe; troškovi materijala; troškovi zarada, 
naknada zarada i ostali lični rashodi; troškovi amortizacije i rezervisanja; troškovi proizvodnih usluga; i 
nematerijalni troškovi. 

 

Osnovni elementi i načela priznavanja rashoda su: 
 
- rashodi se priznaju, odnosno evidentiraju i iskazuju kada smanjenje budućih ekonomskih koristi koje  

je povezano sa smanjenjem sredstava ili povećanjem obaveza može pouzdano da se izmeri; 
- rashodi se priznaju na osnovu neposredne povezanosti rashoda sa prihodima (načelo uzročnosti); 
- kada se očekuje da će ekonomske koristi priticati tokom nekoliko obračunskih perioda, a povezanost sa 

prihodom može da se ustanovi u širem smislu ili posredno, rashodi se priznaju putem postupka 
sistemske i razumne alokacije; 

- rashodi se priznaju kada izdatak ne donosi nikakve ekonomske koristi ili kada i do iznosa do kojeg 
buduće ekonomske koristi ne ispunjavaju uslove ili su prestale da ispunjavaju uslove za priznavanje u 
bilansu stanja kao sredstvo; 

- rashodi se priznaju i u onim slučajevima kada nastane obaveza bez istovremenog priznavanja sredstva. 

3.21    Finansijski prihodi i rashodi 

Finansijski prihodi i rashodi obuhvataju: prihode i rashode od kamata (nezavisno od toga da li su dospeli i da 
li se plaćaju ili pripisuju iznosu potraživanja ili obaveze na dan bilansiranja); prihode i rashode od kursnih 
razlika; prihode i rashode iz odnosa sa povezanim pravnim licima; i ostale finansijske prihode i rashode.  

Prihodi od dividendi priznaju se kao prihod u godini kada se iste odobre za isplatu. 

3.22  .  Ostali prihodi i rashodi 

Ostali prihodi obuhvataju dobitke po osnovu: prodaje nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava, 
prodaje hartija od vrednosti u učešću u kapitalu pravnih lica i prodaje materijala;  viškova; efekata ugovorene 
zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi; naplate otpisanih 
potraživanja; i ostalih nepomenutih prihoda. 

Ostali rashodi  obuhvataju rashode po osnovu:  prodaje i rashodovanja nekretnina, postrojenja, opreme i 
bioloških sredstava, prodaje hartija od vrednosti u učešću u kapitalu pravnih lica i prodaje materijala; 
manjkova; efekata ugovorene zaštite od rizika, osim efekata po osnovu valutne klauzule; i direktnih otpisa 
potraživanja. 
 
 
4. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA 
 
 
Društvo je u svom redovnom poslovanju u različitom obimu izloženo određenim finansijskim rizicima i to: 
 
- kreditni rizik, 
- tržišni rizik (koji obuhvata rizik od promene kursa stranih valuta, rizik od promene kamatnih stopa i 

rizik od promene cena) i 
- rizik likvidnosti. 
 
Upravljanje rizicima u Društvu je usmereno na minimiziranje potencijalnih negativnih uticaja na finansijsko 
stanje i poslovanje Društva u situaciji nepredvidivosti finansijskih tržišta. 
 
Društvo ne koristi nikakve finansijske instrumente zaštite od efekata finansijskih rizika na poslovanje iz 
razloga što takvi instrumenti nisu u širokoj upotrebi, niti postoji organizovano tržište takvih instrumenata u 
Republici Srbiji. 
 
4.1. Kreditni rizik 

 
Društvo je izloženo kreditnom riziku koji predstavlja rizik da dužnici neće biti u mogućnosti da dugovanja 
prema Društvu izmire u potpunosti i na vreme, što bi imalo za rezultat finansijski gubitak Društva. Kreditni 
rizik obuhvata dugoročne i kratkoročne finansijske plasmane, potraživanja i date garancije i jemstva trećim 
licima. 
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U slučaju povećanja iznosa dospelih potraživanja i shodno tome povećane izloženosti kreditnom riziku, 
Društvo primenjuje mehanizme predviđene poslovnom politikom. 
 
Izloženost Društva kreditnom riziku ograničena je uglavnom na potraživanja od kupaca na dan bilansa. 
 
 
4.2. Tržišni rizik 

 
Rizik da će fer vrednost ili budući tokovi gotovine finansijskog instrumenta fluktuirati usled promena tržišnih 
cena. Tržišni rizik se sastoji od tri vrste rizika:  
 
- valutnog rizika, 
- rizika kamatne stope i  
- drugih rizika od promene cene. 
 
4.2.1....Rizik od promene kursa stranih valuta 
 
Valutni rizik je rizik od fluktuiranja fer vrednosti ili budućih tokova gotovine finansijskog instrumenta usled 
promene deviznog kursa. 
 
Valutni rizik (ili rizik od kursnih promena) se javlja kod finansijskih instrumenata koji su označeni u stranoj 
valuti, to jest u valuti koja nije funkcionalna valuta u kojoj su oni odmereni.  
 
Knjigovodstvena vrednost monetarnih sredstava i obaveza Društva u stranim valutama na dan izveštavanja je 
sledeća: 
 

Hiljada dinara 
 Imovina  Obaveze 
 2016  2015  2016  2015 
        

EUR 4.437  4.370  -  - 
        
 4.437  4.370  -  - 

 
Na osnovu obelodanjene strukture imovine i obaveza u stranim valutama evidentno je da je Društvo pre 
svega osetljivo na promene deviznog kursa EUR. 
 
U sledećoj tabeli prikazana je osetljivost Društva na apresijaciju i depresijaciju RSD za 10% u odnosu na 
pomenute strane valute. Stopa osetljivosti od 10% predstavlja procenu rukovodstva Društva u pogledu 
mogućih promena kursa RSD u odnosu na EUR. 

Hiljada dinara 
 2016  2015 
 +10%  -10%  +10%  -10% 
        

EUR 444  (444)  437  (437) 
        
 444  (444)  437   (437) 

 
 
4.2.2....Rizik od promene kamatnih stopa 
 
Rizik od promene kamatnih stopa je rizik da će fer vrednost ili budući tokovi gotovine finansijskog 
instrumenta fluktuirati usled promena tržišnih kamatnih stopa. 
 
Rizik od kamatne stope se javlja kod kamatonosnih finansijskih instrumenata priznatih u bilansu stanja (na 
primer, krediti i potraživanja i emitovani dužnički instrumenti) i kod nekih finansijskih instrumenata koji 
nisu priznati u bilansu stanja (na primer, nekim obavezama po kreditima) kod kojih je kamatna stopa 
varijabilna. 
 
Društvo nema sredstva i obaveze sa varijabilnom kamatnom stopom na dan 31.12.2016. godine. 
 



Tehnoradionica AD Zrenjanin 
Napomene uz finansijske izveštaje za godinu završenu 31. decembra 2016. 

(Svi iznosi su izraženi u 000 RSD, osim ako nije drugačije naznačeno) 

 
 

11 

4.2.3....Rizik od promene cena 
 

Rizik od promene cena je rizik da će fer vrednost ili budući tokovi gotovine finansijskog instrumenta 
fluktuirati zbog promena tržišnih cena (koje nisu one koje nastaju od rizika kamatne stope ili valutnog 
rizika), bilo da su te promene prouzrokovane faktorima specifičnim za pojedinačni finansijski instrument ili 
njegovog emitenta, ili da faktori utiču na sve slične finansijske instrumente kojima se trguje na tržištu. 
 
Rizik od promene cena se javlja kod finansijskih instrumenata zbog promena, na primer, cena robe ili cena 
kapitala. 
 
 
4.3. Rizik likvidnosti 

 
Rizik likvidnosti je rizik da će Društvo imati poteškoća u izmirenju obaveza povezanih sa finansijskim 
obavezama. 
 
Rukovodstvo Društva upravlja rizikom likvidnosti na način koji mu obezbeđuje da Društvo u svakom 
trenutku mora da ispunjava sve svoje dospele obaveze. Društvo upravlja rizikom likvidnosti održavajući 
odgovarajuće novčane rezerve, praćenjem planiranih i stvarnih novčanih tokova i održavanjem adekvatnog 
odnosa priliva finansijskih sredstava i dospeća obaveza. 
 
Ročnost dospeća finansijskih obaveza Društva data je u sledećoj tabeli: 
 

Hiljada dinara 

2016. godina dо 1  оd 1 dо 2  оd 2 dо 5  Ukupno 

        

Obaveze iz poslovanja 4.306  -  -  4.306 
Ostale krat. Obaveze (pdv, 
takes, naknade) 954      954 

          5.260    -  -  5.260 

2015. godina dо 1  оd 1 dо 2  оd 2 dо 5  Ukupno 

Obaveze iz poslovanja 5.654  -  -  5.654 
Ostale krat. Obaveze (pdv, 
takes, naknade) 61      61 

 5.715  -  -  5.715 

 
 
Prikazani iznosi zasnovani su na nediskontovanim novčanim tokovima na osnovu najranijeg datuma na koji 
će Društvo biti obavezno da takve obaveze namiri (aktuelni anuitetni plan). 
 
 
 

5. PORESKI RIZICI 
 
Poreski propisi Republike Srbije se često različito tumače i predmet su čestih izmena. Tumačenje poreskih 
propisa od strane poreskih vlasti u odnosu na transakcije i aktivnosti Društva mogu se razlikovati od 
tumačenja rukovodstva. Usled toga, transakcije mogu biti osporene od strane poreskih vlasti i Društvu može 
biti određen dodatni iznos poreza, kazni i kamata. Period zastarelosti poreske obaveze je pet godina, odnosno 
poreske vlasti imaju pravo da odrede plaćanje neizmirenih obaveza u roku od pet godina od kada je obaveza 
nastala.  
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6. Nekretnine, postrojenja i oprema 
 

 
Zemljište 

Građevinski 
objekti 

Postrojenja 
i oprema 

Ostale nekretnine, 
postrojenja i 

oprema 

Nekretnine, 
postrojenja i 

oprema u pripremi Ukupno 

Nabavna vrednost  
      Stanje 01. januar  2016. 321 114.321 62.031 79 - 176.752 

Nove nabavke - -   2.258 - -      2.258 

Otuđenja i rashodi - -  - - -         - 

Prenos sa osnovnih sredstava 
u pripremi - -  - - -          - 

Stanje 31. decembra 2016. 321 114.321 64.289 79 - 179.010 

Ispravka vrednosti 
      Stanje 01. januara 2016. - 101.089 54.367 52 - 155.508 

Otuđenja i rashodi -   - - - - - 

Amortizacija za 2016. godinu -          757            2.280  1 -     3.038 

Stanje 31. decembra 2016. - 101.846 56.647 53 - 158.546 

       Sadašnja vrednost 
01.01.2016. 321 13.232 7.664   27 - 21.244 
Sadašnja vrednost 
31.12.2016. 321 12.475 7.642    26  - 20.464 

         
 
Najznačajnije promene se odnose na nove nabavke opreme u iznosu od RSD 2.258 i redovne amortizacije. 
Amortizacija u iznosu od RSD 3.038  (2015: RSD 3.234) iskazana je u okviru troškova poslovanja u bilansu 
uspeha. 
 
 
Građevinski objekti i zemljište se vode u poslovnim knjigama i registru osnovnih sredstava Tehnoradionica 
AD Zrenjanin, koja je jedan od pravnih sledbenika DP „Tehnorada“, a pre toga RO „Radionica“. „Radionica“ 
je najstarija firma u sklopu bivšeg Kombinata IPK Servo Mihalj, a koja je bila osnovana za potrebe izgradnje i 
održavanja fabrike šećera u Zrenjaninu. Od tada je RO „Radionica“ prošla kroz brojne svojinske 
transformacije i sada posluje kao Tehnoradionica AD Zrenjanin.  
 
U svim pomenutim transformacijama je sadašnja Tehnoradionica AD poslovala u objektima koji se nalaze.  
Za sve novoizgrađene objekte u prethodnim obračunskim periodima podneti su zahtevi za za legalizacijom. 
 
 
 

7. Dugoročni finansijski plasmani 
 2016 2015 
   
Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica „Tehnogradnja“ AD Zrenjanin 6.726 6.726 
Dugoročni stambeni krediti zaposlenima                                             370 381 
   
Ukupno 7.096 7.107 
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8. Zalihe 
 2016 2015 
   
Sirovine i materijal 10.038 14.192 
Rezervni delovi 1.700 1.701 
Alat i inventar 8.268 8.171 
Minus: ispravka vrednosti – alat i sitan inventar (7.604) (7.495) 
Gotovi proizvodi 2.658 2.658 
Roba 18 18 
Dati avansi dobavljačima u zemlji 137 137 
Minus: ispravka vrednosti - - 
Ukupno zalihe – neto 15.215 19.382 

 
Kao gotovi proizvodi na zalihama nalazi se ljuštilica koja je napravljena za investitora koji je naknadno 
odustao od kupovine i čija je proknjižena vrednost niža od trenutne tržišne vrednosti. 
 
Ostale zalihe koje su starije od 365 dana se vode u poslovnim knjigama po cenama koje su niže od 
tržišnih cena (neto prodajne vrednosti). 
 

 

9. Potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja 
 

 2016 2015 

   

Potraživanja po osnovu prodaje   

Kupci u zemlji 15.536 9.963 

Minus: rezervisanja za umanjenje vrednosti    (5.630)   (5.063) 

Ukupno potraživanja od kupaca – neto 9.906 4.900 

 
  

 2016 2015 

Druga potraživanja   

Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa i ostalo 2 2 

Potraživnaja – refundacija od RFZO za bolovanje preko 30 dana 30 - 

Ukupno druga potraživanja 32 2 

Ukupno potraživanja – neto 9.938 4.902 

 
 

 
 

 Kupci u 
zemlji  

Bruto potraživanje na početku godine 9.963  

Bruto potraživanje na kraju godine 15.536  

Ispravka vrednosti na početku godine 5.063  

Smanjenje ispravke vrednosti u toku godine po osnovu direktnog otpisa -  

Povećanje ispravke vrednosti u toku godine (napomena 25) 567  

Ispravka vrednosti na kraju godine 5.630  

   

NETO STANJE   

31.12.2016. godine 9.906  

31.12.2015. godine 4.900  
 
 
 
 



Tehnoradionica AD Zrenjanin 
Napomene uz finansijske izveštaje za godinu završenu 31. decembra 2016. 

(Svi iznosi su izraženi u 000 RSD, osim ako nije drugačije naznačeno) 

 
 

14 

 
 

 
 Potraživanja 

do 365 dana 
starosti 

Potraživanja 
starija od 365 

dana Ukupno 

Starosna struktura potraživanja na dan 
31.12.2016. godine 

   
Potraživanja od kupaca u zemlji (bruto)              9.870  

             
5.666      

          
15.536 

Ispravka vrednosti                     -             5.630   5.630  

Ukupno potraživanja od kupaca – neto 
            

9.870                 36  
 

9.906 

 
 
Potraživanja nisu obezbeđena hipotekom, bankarskim garancijama ili menicama. 
 
 
 
 

10. Kratkoročni finansijski plasmani 
 

 2016 2015 
Kratkoročni krediti i zajmovi zaposlenima 12 - 
Ukupno kratkoročni finansijski plasmani 12 - 

 
 
 
 

11. Gotovina i gotovinski ekvivalenti 
 2016 2015 
Gotovina u banci – dinarski tekući račun 17.841 17.340 
Gotovina u banci – devizni  račun 4.437 4.370 
Ukupno gotovina i gotovinski ekvivalenti 22.278 21.710 

 
 
 
 

12. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja 
 

 2016 2015 
   
Porez na dodatu vrednost 27 876 
Unapred plaćeni troškovi 148 149 
Potraživanja za nefakturisani prihod 2.500 2.500 
Razgraničeni troškovi po osnovu obaveza   
Ukupno 2.675 3.525 
   
Odložena poreska sredstva 486 445 
 3.161 3.970 
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13. Kapital i rezerve 
 

 

 
Akcijski 

kapital 
Ostali 

kapital 
Reze-

rve 

Neraspo-
ređena 

dobit  
Gubitak do 
visine kapitala Ukupno 

        

Stanje 1. januara 2015.  64.507 2.185 2.774 2.864                    -   72.330 

Ukupna povećanja u prethodnoj godini 
– dobitak  -                 - 174 

 
270 

 
                     - 

 
444 

Ukupna smanjenja u prethodnoj 
godini (prenos na rezerve)     

 
(174) 

  
                     - 

 
(174) 

Stanje na dan 31.decembra 2015.  64.507 2.185 2.948 2.960                    -   72.600 

        

Stanje 1. januara 2016.  64.507 2.185 2.948 2.960                    -   72.600 

Ukupna povećanja u tekućoj godini – 
dobitak  - - 270 

 
304 

 
                     - 

 
            574 

Ukupna smanjenja u tekućoj godini      (270)                      -           (270) 

Stanje na dan 31.decembra 2016.    64.507 2.185 3.218 
 

2.994 
 

          - 
 

72.904 

 
   

 
 

   

 
13.1.         Osnovni kapital 
 
 
Osnovni kapital Društva Tehnoradionica AD Zrenjanin obuhvata akcijski kapital (obične akcije) i ostali 
kapital. 
 
Struktura akcijskog kapitala u poslovnim knjigama Društva na dan 31. decembar  2016. godine je sledeća: 
 

                                                      

                                                                                                    Učešće    U hiljadama                            Broj 
                                                                                                           u %             dinara                          akcija 
Obične akcije: 
-Akcionarski fond RS, Beograd                                              39,05              25,189                        50.378 
-ECONOMING PRO Zrenjanin                                              24,99               16.120                        32.240 
-Kljaić Goran                                                                              24,99               16.120                        32.240 
-Republički fond PIO, RS                                                           7,46                 4.811                           9.622 
-Gille promet DOO                                                                      0,75                    483                              965 
-Jovanović doo Zrenjanin                                                          0,76                    491                               981   
-Manjinski akcijski kapital                                                         2,01                1.294                            2.588 
                                                                                                    100,00              64.507                        129.014 
 
Sve emitovane akcije su u potpunosti plaćene. 
 
Ostali kapital, iskazan u Bilansu stanja na dan  31.  decembra 2016.  godine u iznosu od 2.185  hiljada dinara 
predstavlja ostale oblike osnovnog kapitala koji je prenet iz vanposlovnih izvora u poslovne izvore i koji  
nije upisan u registar privrednih subjekata (663 hiljada dinara) i neotpisanu vrednost prenete poslovne 
imovine (likvidacionog ostatka) PU Tehnorad u likvidaciji po osnovu likvidacije dana 15.12.2013. godine, a 
čiji je Tehnoradionica AD pravni sledbenik i jedan od osnivača (1.522 hiljada dinara). 
 
  
 13.2          Neraspoređena dobit 
 
Promene na računu neraspoređena dobit su bile kao što sledi: 
 

 2016 2015 
Stanje 1. januara  2.960 2.864 
Dobit za godinu 304 270 
Prenos na statutarne i ostale rezerve (270) (174) 
Stanje 31. decembra  2.994 2.960 
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  13.3          Rezerve 
 
Promene na računu rezerve su bile kao što sledi: 
 

 2016 2015 
Stanje 1. januara  2.948 2.774 
Povećanje u toku godine 270 174 
Stanje 31. decembra  3.218 2.948 

 
 
 
14. Obaveze iz poslovanja 
 

 2016 2015 
   
Primljeni avansi 2.500 3.523 
Dobavljači u zemlji 1.675 1.999 
Dobavljači u inostranstvu 107 107 
Ostale obaveze iz poslovanja 25 25 
Ukupno obaveze iz poslovanja                                                                          4.307              5.654 

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

vremenska razgraničenja 
 

 2016 2015 
   
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost 912 49 
Pasivna vremenska razgraničenja / zaštita životne sredine i ostale 
obaveze / 12 12 
Ostale kratkoročne obaveze 29 - 
Ukupno 953 61 

 
 
 
16.   Usaglašavanje potraživanja i obaveza 

 
 
Društvo je izvršilo usaglašavanje svojih potraživanja i obaveza sa stanjem na dan 31. decembra 2016. i 2015. 
godine. U postupku usaglašavanja sa poslovnim partnerima, nisu utvrđena materijalno značajna 
neusaglašena potraživanja i obaveze. 
 
 
 
 
17. Poslovni prihodi 
 

 2016 2015 
   
Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu 307 723 
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu 70.774 93.809 
Ukupno  70.081 94.532 
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18. Poslovni rashodi 
 2016 2015 
   
Nabavna vrednost prodate robe  67 406 
Troškovi materijala 39.514 54.091 
Troškovi goriva i energije 2.583 2.927 
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi 
(napomena 19) 19.750 23.712 
Troškovi amortizacije i rezervisanja (napomena 6) 3.038 3.234 
Troškovi proizvodnih usluga (napomena 20) 2.761 6.119 
Nematerijalni troškovi (napomena 21) 2.604 3.379 
Ukupno 70.317 93.868 

 
 
 
19. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi 
 

 2016 2015 

   

Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) 15.629 17.136 

Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade na teret poslodavca 2.798 3.068 

Ostali lični rashodi i naknade 1.323 3.508 

Ukupno 19.750 23.712 

 
 
 
20. Troškovi proizvodnih usluga 
 

 2016 2015 
   
Proizvodne usluge 1.722 3.376 
Transportne usluge 335 1.727 
Usluge održavanja 401 794 
Troškovi sajmova - - 
Reklama i propaganda  53 26 
Troškovi zaštite na radu 179 173 
Ostali troškovi proizvodnih usluga 71 23 
Ukupno 2.761 6.119 

 
 
 
21. Nematerijalni troškovi 
 

 2016 2015 
   
Neproizvodne usluge  1.611 1.925 
Reprezentacija 164 730 
Premije osiguranja 176 171 
Troškovi platnog prometa 86 148 
Troškovi članarina 8 23 
Troškovi poreza 294 320 
Ostalo – takse 265 62 
Ukupno 2.604 3.379 

 
 
22. Finansijski prihodi 

 2016 2015 
   
Pozitivne kursne razlike  66 53 

   Ukupno 66 53 
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23. Finansijski rashodi 

 2016 2015 
   
Rashodi kamata - 20 
Negativne kursne razlike - 26 
Ukupno - 46 

 
 
24. Ostali prihodi 
 

 2016 2015 
   
Ostali prihodi - - 
Ukupno - - 

 
 
25. Ostali rashodi 
 

 2016 2015 
   
Ispravka vrednosti potraživanja 567 277 
Ostali rashodi - 251 
Ukupno 567 528 

 
 
26. Porez na dobit 
 

 2016 2015 
   
Finansijski rezultat u bilansu uspeha (dobitak pre oporezivanja) 263 143 
Finansijski rezultat u bilansu uspeha – gubitak - - 
   
Poslovni dobitak 263 143 
Usklađivanje i korekcija rashoda u poreskom bilansu                     274 1.084 
Usklađivanje i korekcija prihoda u poreskom bilansu - - 
Oporeziva poslovna dobit 537 1.227 
Umanjenje za iznos gubitka iz ranijih godina                          - - 
   
Umanjena poreska osnovica 537 1.227 
Obračunat porez (15%) 81 184 
Umanjenje obračunatog poreza po osnovu poreskih podsticaja  i 
oslobađanja                                                                                   81 184 
Tekući porez na dobit - - 

 
 
Obračun poreza na dobitak vrši se po stopi od 15% (2015: 15%) u skladu sa poreskim propisima, odvojeno za 
poslovni i kapitalni podbilans. Vrši se usklađivanje pojedinih pozicija prihoda i rashoda, a poreska osnovica 
se umanjuje za gubitke ranijih godina i prihode od dividendi i udela u dobiti kod pravnih lica rezidenata. 
Obračunati porez se umanjuje za poreska oslobađanja po osnovu poreskih podsticaja (za zapošljavanje  
novih radnika, ulaganja u osnovna sredstva). 
 
 
                                                                                                     

                                                                                                             MARKO STANIVUKOVIĆ, IZVRŠNI DIREKTOR 

                                                                                                                    TEHNORADIONICA AD ZRENJANIN 
 
 
                                                                                                                 ____________________________ 
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I  -  OPŠTI PODACI 
 

 

1. Poslovno ime Tehnoradionica AD Zrenjanin 

Sedište i adresa Zrenjanin , Petra Drapšina 1 

Matični broj 08682445 

PIB 101162202 

2. WEB sajt i E-mail adresa www.tehnoradionica.rs 
office@tehnoradionica.rs 
tehnoradionica@gmail.com 

3. Broj i datum Rešenja o upisu u Registar 
privrednih subjekata 

Fi 1560/98; BD 24186 APRBD 185683/2006 

4. Delatnost (šifra i opis) 2829 – Proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte 
namene 

5. Broj zaposlenih (prosečan broj u 2016.godini) 30 

6. Broj akcionara (na dan 31.12.2016.) 67 

  

7. DESET NAJVEĆIH AKCIONARA 

Red. 
Br. 

Poslovno ime (ime i prezime) Broj akcija na dan 
31.12.2016. godine 

Učešće u osnovnom kapitalu na 
dan 31.12.2016. 

1. Akcionarski Fond AD Beograd 50.378 39,05 

2. Economing Pro Zrenjanin 32.240 24,99 

3. Goran Kljaić 32.240 24,99 

4. Republički Fond PIO, RS 9.622 7,46 

5. Keramika Jovanović doo, Zrenjanin 981 0,76 

6. DOO Gile-Promet Zrenjanin 965 0,75 

7.  Đurić Dragan 582 0,45 

8.  Andrač Bosiljkov 35 0,03 

9. Antal Lacko 35 0,03 

10. Slobodan Radonjić 35 0,03 

 

8. Vrednost osnovnog kapitala 64.507.000,00 dinara 

9. Broj izdatih akcija 129.014 

CFI kod ESVUFR 

ISIN broj RSTHNRE32550 

 

10. Zavisna društva Društvo nema zavisnih društava 

 

11. Poslovno ime, sedište i poslovna adresa revizorske kuće koja je 
revidirala poslednji finansijski izveštaj 

Libra Audit doo, 21000 Novi Sad, 
Beogradski Kej 3 

12.  Naziv organizovanog tržišta na koje su uključene akcije Beogradska Berza AD Beograd 

13. Finansijski izveštaji za 2016. godinu odobreni su od strane Odbora direktora 27.02.2017. godine i biće 
dostavljeni na razmatranje i usvajanje redovnoj godišnjoj Skupštini, sa mišljenjem revizora. 
Finansijski izveštaji dostavljeni su u APR 27.02.2017. godine gde su evidentirani pod brojem  Fin 
10190/2017. 

14. Revizija finansijskih izveštaja za 2016. godinu će biti izvršena od strane ovlašćenog revizora Libra 
Audit doo.  
 

 
15. 

 
 
 
 

 
Opis poslovnih 
aktivnosti 

 
Privredno društvo, Tehnoradionica AD se bavi pružanjem proizvodno-
montažnih, mašinskih, elektro i instalaterskih radova, održavanjem, kao i 
trgovinom na veliko proizvodima i robom iz oblasti metalne i mašinske 
industrije. Pomenuti radovi i usluge se pružaju kupcima/investitorima u 
prehrambenoj, građevinskoj, hemijskoj, elektro, metalskoj, tekstilnoj i drugim 
industrijama. 

16. Organizaciona 
struktura 

Društvo je organizovano kao javno jednodomno akcionarsko društvo. Organi 
Društva su Skupština i Odbor direktora (tri člana Odbora direktora – vidi dole II 
Podaci o upravi). Društvo nema organizovanu internu reviziju, ali nadzorne 
funkcije obavljaju neizvršni direktori koji su članovi Odbora direktora.   
Ostali organizacioni delovi privrednog društva su služba zajedničkih poslova 
(finansije i računovodstvo, nabavka,prodaja) i proizvodni sektor (komercijalno-
tehnička priprema, RJ bravari i RJ strugari). 

 
 
 
 
 
 

mailto:tehnoradionica@gmail.com
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II   -  PODACI O UPRAVI 

 
Tehnoradionica AD Zrenjanin je, prema važećem Zakonu o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/11 i 
99/11), organizovano kao jednodomno akcionarsko društvo.  
 

1. Članovi uprave (na dan 31.12.2016. godine) – Odbor direktora 
 

Red. 
Br. 

Ime, Prezime i prebivalište, obrazovanje Položaj člana odbora 
direktora 

1. Marko Stanivuković, Zrenjanin, dipl. ing. mašinstva Izvršni direktor i zakonski 
zastupnik 

2. Gorica  Stanivuković, Zrenjanin, dipl. ing. mašinstva Neizvršni direktor i član 
Odbora direktora 

3. Nikola Tomić, Beograd, diplmirani ekonomista Nezavisni direktor i član 
Odbora direktora 

 
Članovima Odbora direktora nisu isplaćivane dodatne naknade, osim redovne zarade po ugovoru o radu Marku 
Stanivukoviću, izvršnom direktoru. 
 
Društvo je u proteklom periodu poštovalo zakonske propise, propise definisane od strane Komisije za hartije od 
vrednosti i Berze, kao i Osnivački akt i ostala interna akta.  
 
Sednice Skupštine akcionara, Upravnog i izvršnog odbora su održavane u skladu sa regulativom. 
 
Sednica redovne Skupštine održana je 23.06.2016. godine, na kojoj su usvojeni finansijski izveštaji o poslovanju 
2016. godine sa mišljenjem revizora. 
 

2. Kodeks korporativnog upravljanja 
 

Kodeks i pravila korporativnog upravljanja uprave i članova uprave Društva su određena u Statutu Društva koji je 
objavljen na web-sajtu: www.tehnoradionica.rs 
 

 
 
III  -  PODACI O POSLOVANJU DRUŠTVA 

 

  
1. 

Izveštaj uprave o realizaciji usvojene 
poslovne politike, sa navođenjem slučajeva i 
razloga za odstupanje i drugim načelnim 
pitanjima koja se odnose na vođenje 
poslova 

Uprava je konstatovala da se poslovanje obavljalo u 
skladu sa usvojenom poslovnom politikom. 
Tehnoradionica AD je registrovana za obavljanje 
proizvodno-montažnih, mašinskih, elektro i instalaterskih 
radova i trgovinu. 

 
 

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

Tokom 2016. godine izrađena je, montirana, remontovana ili sanirana oprema pre svega u prehrambemoj 
industriji, industriji šećera, građevinskog materijala, cementa, praškastih materijala, slada, mlinskoj i pekarskoj, 
livnicama i ostalog. Društvo nema serijsku proizvodnju, te opremu i radove izvodi na zahtev investitora.  
 
 
Sledi detaljnija analiza ostvarenih prihoda, rashoda i rezultata poslovanja i racio analiza. 
 
 

2.1 ANALIZA PRIHODA 

Opis Iznos (u hiljadama dinara) % 

Prihodi: 2016 2015 2016 2015 2016/2015 
indeks 

Poslovni prihodi 71.081 94.532 99,90 99,94 75,19 

Finansijski prihodi 66 53 0,10 0,06 124,53 

Ostali prihodi - - 0,00 0,00 0,00 

Ukupno 71.147 94.585 100,00 100,00 75,22 

Prihodi od prodaje 71.081 94.532 100,00 100,00 75,19 

Prihodi od aktiviranja 
učinaka i robe 

- - - - - 

Ukupno 71.081 94.532 100,00 100,00 75,19 
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2.2 ANALIZA RASHODA 

Opis Iznos (u hiljadama 
dinara) 

% 

Rashodi: 2016 2015 2016 2015 2016/2015 
indeks 

Poslovni rashodi 70.317 93.868 99,20 99,39           74,91 

Finansijski rashodi - 46 - 0,05 - 

Ostali rashodi 567 528 0,80 0,56 107,39 

Ukupno 70.884 94.442 100,00 100,00 75,06 

Nabavna vrednost prodate robe 67 406 0,09 0,43 16,50 

Troškovi materijala, goriva i energije 42.097 57.018 59,87 60,74 73,83 

Troškovi zarada 19.750 23.712 28,09 25,26 83,29 

Troškovi amortizacije i rezervisanja 3.038 3.234 4,32 3,45 93,94 

Ostali poslovni rashodi 5.365 9.498 7,63 10,12 56,49 

Ukupno 70.317 93.868 100,00 100,00 74,91 

 
 
 

2.3 ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA 

Opis Iznos (u hiljadama din.) 2016/2015 
(indeks) Rezultat poslovanja 2016 2015 

Poslovni dobitak / (gubitak) 764 664 115,06 

Finansijski dobitak / (gubitak) 66 7 942,86 

Ostali dobitak / (gubitak) (567) (528) (107,39) 

Dobitak / (gubitak) pre 
oporezivanja 

263 143 183,92 

Porez na dobitak - - - 

Odloženi poreski prihodi / (rashodi) 
perioda 

41 127 - 

Net dobitak / (gubitak) 304 270 112,59 

 
 
 

2.4 RACIO ANALIZA 

Opis 2016 2015 2016/2015 
(indeks) 

Prinos na ukupan kapital (dobitak iz redovnog 
poslovanja pre oporezivanja / kapital) 

0,0036 ili 0,36% 0,002 ili 0,19% 183,15 

Neto prinos na sopstveni kapital (neto dobitak / 
kapital) 

0,0041 ili 0,41% 0,0037 ili 0,37% 112,12 

Stepen zaduženosti (dugoročna rezervisanja i 
dugoročne obaveze / ukupna pasiva) 

- - - 

Finansijska stabilnost (sopstveni kapital / 
ukupna pasiva) 

0,93 ili 93% 0,93 ili 93% - 

I stepen likvidnosti (gotovina i gotovinski 
ekvivalenti / kratkoročne obaveze) 

4,24 ili 424% 3,80 ili 380%         111,49 

II stepen likvidnosti (kratkoročna potraživanja, 
plasmani i gotovina / kratkoročne obaveze) 

6,64 ili 664% 5,27 ili 527% 125,83 

Opšti racio likvidnosti (obrtna sredstva / 
kratkoročne obaveze) 

9,53 ili 953% 8,66 ili 866% 109,96 

Neto obrtni kapital (obrtna imovina-kratkoročne 
obaveze) 

44.858 hiljada din. 43.804 hiljada 
din. 

102,41 

Isplaćena dividenda po akciji - - - 
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2.5 Promene bilansnih pozicija 

 
Opis 

Iznos (u 
hiljadama dinara) 

2016/2015 
(indeks) 

 
Razlog promene 

2016 2015 

Nekretnine, postrojenja i oprema 20.464 21.244 96,32 

Najznačajnije promene se 
odnose na nove nabavke 
opreme u iznosu od RSD 2.258 
i redovne amortizacije u iznosu 
RSD 3.038. Nije bilo prodaje ili 
rashodvanja osnovnih 
sredstava. 

Dugoročni finansijski plasmani 7.096 7.107 99.85 Bez značajnijih promena. 

Zalihe 15.215 19.382 78.50 

Struktura i količina zaliha je 
odgovarajuća. Društvo ranije 
nabavljene zalihe vremenom 
troši u proizvodnji i zalihe iz 
prethodnjih godina se iz godine 
u godinu smanjuju, a novi 
materijal i sirovine se u 
najvećoj meri nabavljaju po 
ugovorenim poslovima. 

Kratkoročna potraživanja, 
plasmani i gotovina 

34.903 30.137 115,81 

Bez značajnijih promena. 
Povećanje je usled većih 
potraživanja za fakturisane 
poslove u decembru 2016. 
godine, a koji su dospeli za 
plaćanje u 2017. Godini. 

Kapital 72.904 72.600 100,42 Prenos dobiti iz 2016.  

Kratkoročne obaveze 5.260 5.715 92,04 

Bez značajnijih promena. 
Neznatno smanjenje zbog 
zatvaranja primnjenih avansa 
za završene projekte u 2016.  

Neto dobitak 304 270 112,59 Nema značajnih promena.  

 

3. Otkup sopstvenih akcija 
U protekle dve godine nije bilo ni kupovine ni prodaje sopstvenih 
akcija društva 

 

 
 
 
 
 
 
 
4. 

 
 
 
 
 
 
 
Uslovi i ocena poslovanja 
 

 

U 2016. Godini u odnosu na prethodnu godinu, došlo je do pada 
obima aktivnosti usled pre svega smanjene tražnje i pada 
investicija iz industrije šećera koje su bile značajne u prethodnim 
godinama. Menadzment je uspeo da obezebdi uposlenost 
kapaciteta i ostvari pozitivan rezultat na osnovu ugovrenih 
projekata u drugim oblastima tako da su najveći investitori u 2016. 
godini bili iz metalske industrije, prehrambene industrije, šećerane 
ali u manjem obimu, industrije građevinskih materijala, livnice i 
drugi. Smanjenje prihoda je bilo praćeno sličnim smanjenjem 
troškova u odnosu na prošlu godinu, što je rezultiralo neto 
dobitkom.  
Naplata potraživanja je zadovoljavajuća i društvo nije imalo 
problema sa likvidnošću i sve svoje obaveze iz poslovanja izmiruje 
na vreme.  

 

 
 
 
5. Kadrovska pitanja 

U  2016. godini prosečan broj zaposlenih je 30 radnika gde većinu 
čine zaposleni starosti u proseku 40 godina.  Nije bilo značajnijih 
promena u odnosu na prošli period. Sa zaposlenima se zaključuju 
ugovori o radu. Svi zaposleni prolaze obuku zaštite od požara, 
bezbednosti i zaštite na radu, dobijaju potrebnu opremu za zaštitu 
od povreda na radu, a proizvodni radnici idu na redovne 
specijalističke preglede. 

 

6. Korišćeni finansijski instrumenti 
Društvo nema uzete kredite, zajmove ili slične finansijske 
instrumente. 
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IV - ULAGANJA SA CILJEM ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 
 

1. Ulaganja sa ciljem 
zaštite životne sredine 

Društvo obavlja svoju delatnost u saglasnosti sa svim propisima i 
standardima zaštite na radu i zažtite životne sredine. Kao energent se 
koristi gas distributera DP „Grejanje“, nema otpadnih voda i gasova, a sav 
otpad (gvožđe i čelik) u procesu proizvodnje preuzima licencirano 
preduzeće za upravljanje pomenutim otpadom.  
Dodatnih ulaganja u zaštitu životne sredine u 2016. godini nije bilo. 

 
 
V - AKTIVNOSTI ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA 
 

1. Aktivnosti istraživanja i 
razvoja 

Društvo  u 2016. godini nije imalo aktivnosti vezane za istraživanje i razvoj. 

 

VI - OPIS OČEKIVANOG RAZVOJA DRUŠTVA U NAREDNOM PERIODU, PROMENA U POSLOVNIM 

POLITIKAMA DRUŠTVA, KAO I GLAVNIH RIZIKA I PRETNJI KOJIMA JE IZLOŽENO POSLOVANJE 

DRUŠTVA  

1. Opis očekivanog razvoja 
društva u narednom 
periodu 

Društvo redovno prati tržišna kretanja i planira razvoj u narednom periodu. 
Očekuje se da se u narednoj godini zadrži obim aktivnosti i realizacija na 
sličnom nivou kao i u 2016. godini. 
 U prošloj godini smo održali korektan odnos s našim investitorima i 
očekujemo nastavak uspešne saradnje. Društvo će uz dalje jačanje 
konkurentske pozicije na domaćem tržištu, u narednom periodu raditi na 
sve većoj prisutnosti na tržištima zemalja u okruženju.  
S druge strane, usled sve veće ekonomske krize koja utiče na pad 
ulaganja u opremu potencijalnih investitora, Društvo namerava da pored 
proizvodnje i montaže opreme po porudžbinama, radi na razvijanju modela 
proizvodnje određenih delova ili opreme u serijama (za potencijalnog 
inostranog strateškog partnera i slično). Takođe, radimo na unapređenju 
sektora održavanja kako bi sa našim specifičnim mašinskim parkom, 
iskustvom i znanjem što kvalitetnije i efikasnije odgovorili na sve veći 
zahtev za remontom postojeće opreme naših investitora. 
  
U narednom periodu Društvo nastavlja sa ulaganjima u proizvodne 

kapacitete i opremu, nabavku modernijih alata i mašina (aparati za 

zavarivanje, bušilice, brusilice i dr)  kako bi povećali efikasnost, 

fleksibilnost, profitabilnost, omogućili još bolje uslove rada i unapredili 

svoju konkurentsku poziciju.   

Što se tiče našeg marketinga, svaki naš proizvod ima svoj reklamni 

materijal sa svim karakteristikama i potrebnim tehničkim crtežima. O našim 

proizvodima i uslugama kupci mogu da se informišu i preko našeg sajta 

koji se redovno ažurira. 
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2.  PLAN ZA 2017. GODINU 

2.1. Bilans stanja – plan za 2017. (u hiljadama  dinara) 

 
  Plan za 31.12.2017 

Ostvareno 
 31.12. 2016 

Ostvareno 
01.01.2016. 

    
AKTIVA 

   
Zemljište 321 321 321 

Građevinski objekti 11.718 12.475 13.232 

Postrojenja i oprema 5.364 7.643 7.664 

Nova oprema 4.200 0 0 

Ostale NPO 23 25 27 

Učešća u kapitalu 6.726 6.726 6.726 

Ostali dugoročni finansijski plasmani 370 370 381 

STALNA IMOVINA 28.722 27.560 28.351 

ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA 486 486 445 

Zalihe matrijala, rezervnih delova, alata i sitnog 
inventara 

10.800 12.402 16.569 

Gotovi proizvodi 0 2.658 2.658 

Roba 0 18 18 

Plaćeni avansi za zalihe i usluge 137 137 137 

Kupci u zemlji 10.677 9.906 4.900 

Druga potraživanja i kratkoročni finansijski 
plasmani 

44 44 2 

Gotovina i gotovinski ekvivalenti 22.278 22.278 21.710 

PDV 0 0 855 

 AVR 0 2.675 2.670 

OBRTNA IMOVINA 43.936 50.118 49.519 

AKTIVA UKUPNO 73.144 78.164 78.315 

VANBILANSNA AKTIVA  0 0 0 

    

PASIVA 
   

Osnovni – akcijski I ostali kapital 66.692 66.692 66.692 

Rezerve 3.522 3.218              2.948 

Neraspoređeni dobitak ranijih godina 2.690 2.690              2.690 

Neraspoređeni dobitak tekuće godine             0 340              270 

KAPITAL 72.904 72.904 72.600 

    
Primljeni avansi depoziti i kaucije             0 2.500 3.523 

Obaveze iz poslovanja (dobavljači)             240 1.807 2.131 

Ostale kratkoročne obaveze             0               29               0 

Obaveze za PDV             0               882               0 

Obaveze za ostale poreze, doprinose i dr. dažbine 
i PVR 

            0               42               61 

KRATKOROČNE OBAVEZE             240               5.260  5.715 

PASIVA 73.144    78.165              78.315 

VANBILANSNA PASIVA (data jemstva)             0               0               0 
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2.2. Bilans uspeha – plan za 2017. (u hiljadama  dinara) 

 
 PRIHODI  RASHODI  REZULTAT 

 
 

Plan za 
2017 

Ostvare
no 2016 

 
Plan za 
2017 

Ostvare
no 2016 

 
Plan za 

2017 
Ostvareno 

2016 

Prihodi od prodaje robe  307 307  
  

   

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga  70.577 70.774  
  

   

POSLOVNI PRIHODI  70.884 71.081  
  

   

FINANSIJSKI PRIHODI  0 66  
  

   

OSTALI PRIHODI  0 0  
  

   

UKUPNI PRIHODI  70.884 71.147  
  

   

 
 

  
 

  
   

Nabavna vrednost prodate robe  
  

 18 67    

Promena vrednosti zaliha učinaka  
  

 2.658 0    

Troškovi  materijala  
  

 39.514 39.514    

Troškovi  goriva i energije  
  

 2.541 2.583    

Troškovi zarada, naknada zarada I 
ostali lični rashodi 

 
  

 19.750 19.750    

Troškovi proizvodnih usluga  
  

 1.761 2.761    

Troškovi amortizacije  
  

 3.038 3.038    

Nematerijalni troškovi  
  

 1.604 2.604    

POSLOVNI RASHODI  
  

 70.884 70.317    

FINANSIJSKI RASHODI  
  

 0 0    

OSTALI RASHODI  
  

 0 567    

UKUPNI RASHODI  
  

 70.884 70.884    

 
 

  
 

  
   

Dobit / Gubitak pre oporezivanja  
  

 
  

 0 263 

Porez na dobit (15%)  
  

 
  

 0 0 

Odloženi poreski prihod / (rashod) 
perioda 

 
  

 
  

 0 41 

Neto dobit / Neto gubitak  
  

 
  

 0 304 

 

2.3. Izveštaj o ostalom reztultatu – plan za 2017. (u hiljadama  dinara) 

 
Plan za 2017. Ostvareno 2016. 

   
A. NETO DOBITAK IZ POSLOVANJA 0 304 

B. OSTALI SVEOBUHVATNI REZULTAT 0 0 

V. UKUPAN NETO SVEOBUHVATNI REZULTAT PERIODA - 
dobitak 

0 304 

G. UKUPAN NETO SVEOBUHVATNI DOBITAK ILI GUBITAK 0 0 

 

2.4. Bilans tokova gotovine (u hiljadama  dinara) 

  
Plan za 2017 Ostvareno 2016 

  
Prilivi (odlivi) Prilivi (odlivi) 

Rezultat 
 

0  304 

Amortizacija 
 

3.038 3.038 

Nabavka opreme 
 

(4.200) (2.259) 

Smanjenje obrtnih sred osim gotovine 
 

6.182 5.319 

Smanjenje kratkoročnih obaveza 
 

(5.020) (5.834) 

promene na gotovini u toku perioda 
 

0  568 

gotovina na početku perioda 
 

22.278 21.710 

gotovina na kraju perioda 
 

22.278  22.278 

 

2.5. Izveštaj o promenama na kapitalu (u hiljadama  dinara) 

Društvo planira da u 2017. godini u ovom izveštaju nema promena u odnosu na podatke objavljene u finanijskim 
izveštajima za 2016. godinu.  
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2.6. Pokazatelji planiranog budućeg razvoja kroz poređenje planiranih i ostvarenih prihoda, rashoda i rezultata 
poslovanja, prihoda po delatnosatima, opis osnovnih proizvoda i usluga, sa posebnim osvrtom na 
solventnost, likvidnost, ekonomičnost, rentabilnost društva i njegovu tržišnu vrednost, kao i efektima 
promena u pravnom položaju društva (statusne promene): 

 
 Plan za 2017. Ostvareno 2016. Objašnjenja 

-prinos na ukupni kapital:                                                      
(dobitak iz redovnog poslovanja 

pre oporezivanja/kapital) x 
100 

-neto prinos na sopstveni kapital :                                                                                    - 0,42% (neto dobitak/kapital ) x 100 

-poslovni neto dobitak :                                                                                             - 0,43% 
(neto dobitak/poslovni prihodi) x 

100 

-stepen zaduženosti:    0,33% 6,73% 
(kratk.obav.+dug.obav./ukupna 

pasiva) x 100 

-I stepen likvidnosti:   92,83 4,24 (got.+got.ekviv.)/kratk.obav. 

-II stepen likvidnosti:  137,5 6,64 
kratkoročna potraživanja, 

plasmani i 
gotovina/kratk.obav. 

-neto obrtni kapital:  RSd 43.696 hilj. RSD 44.858 hilj obrt.imov.-kratk.obav. 

-cena akcija – najviša i  najniža u 
izveštajnom periodu ako se 
trgovalo (posebno za redovne i 
prioritetne):  

Poslednja cena na tržištu je 200,00 dinara. U izveštajnom periodu tj. od 
01.01.2016. do 31.12.2016. godine bilo je trgovanja akcijama u neznatnoj 

količini od 34 komada i to u periodu od 01.12 do 31.12.2016. g. Društvo ne 
može da proceni da li će biti trgovanja njegovim akcijama u 2017. godini. 

-tržišna kapitalizacija: - 25.802.800  

-dobitak po akciji:  - -  

-isplaćena dividenda po redovnoj i 
prioritetnoj akciji za  poslednje 3 
godine, pojedinačno po godinama 

Društvo ne planira dobit za 2017. Godinu, tako da neće isplaćivati dividendu, 
kao i u prethodne 3 godine. 

 

3.  Promena poslovnih 
politika 

Ne očekuju se značajne promene u poslovnim politikama. Društvo 
konstantno radi na povećanju kvaliteta svojih usluga i prati promene u 
okruženju. 

 

4. Glavni rizici i pretnje 
kojima je izloženo 
privredno društvo 

Glavna pretnja i rizici Društvu su i dalje prisutna ekonomska kriza kako u 
svetu, našem okruženju, tako i kod nas u Republici Srbiji, sve manje 
proizvodnih firmi, a to može dovesti do pada ulaganja u novu opremu 
naših investitora.  
Potencijalni rizik je i sve veća potreba za ulaganjem u novu skupu 
savremenu opremu i tehnologiju. 
Sve lošija ponuda kvalitetne, kvalifikovane radne snage na tržistu rada u 
metalskoj industriji (inžinjeri-konstruktori, radnici u proizvodnji – bravari, 
varioci, strugari). 
Nestabilan kurs dinara može uticati na povećanje troškova materijala, jer 
se oprema proizvodi od materijala iz uvoza. 

 

VII – DOGAĐAJI PO ZAVRŠETKU POSLOVNE GODINE 

 

1. 
Naplata potraživanja na 
31.12.2016. 

Prema mišljenju rukovodstva Društva, do dana podnošenja izveštaja, 
nema slučajeva u kojima postoji neizvesnost naplate značajnih 
potraživanja iskazanih na dan 31.12.2016. godine ili mogućih budućih 
troškova koji mogu značajno uticati na finansijsku poziciju društva. 

Na dan 31.12.2016. godine, bila su ispravljena sva potraživanja od čijeg 
roka za naplatu je prošlo više od godinu dana i za koje je rukovodstvo 
procenilo da neće biti naplaćena, u ukupnom iznosu od 5.630 hiljada 
dinara. Od navedenog iznosa, nije bilo naplate do datuma izrade godišnjeg 
izveštaja o poslovanju. 

 

2.  Sudski sporovi 

Društvo ne vodi sudske sporove kao tuženi. Kao tužilac, vodili smo spor 
protiv preduzeća Agroživ AD radi naplate dospelih potraživanja (317 
hiljada din), gde je izvrđena presuda u našu korist, tuženi je u blokadi i 
čeka se izvršenje (presuda usvojena 14.01.2015.). Drugi spor Društvo kao 
tužilac vodi protiv „BG Mibras“ doo za iznos od 566.640,00 rsd. Presuda 
Privrednog suda 15.04.2016. godine doneta u našu korist, ali je u 
međuvremenu otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom. Društvo 
je prijavilo potraživanje, ali naplativost potraživanja ne može da se 
predvidi. 
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3. 
Ostali bitni događaji koji 
su se desili od dana 
bilansiranja 

U ovom periodu nakon 31.12.2016. fakturisana realizacija iznosi 4.000 
hiljada dinara.  
Nije bilo drugih bitnih promena u ovom periodu nakon isteka poslovne 
godine. Uprava se nada da će i u ovoj godini poslovanje biti u skladu sa 
usvojenom poslovnom politikom i da će društvo uspešno poslovati. 

 

 

VIII – UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA I POLITIKE ZAŠTITE 

 

1. Kreditni rizik 

Društvo je izloženo kreditnom riziku koji predstavlja rizik da dužnici neće 
biti u mogućnosti da dugovanja prema Društvu izmire u potpunosti i na 
vreme, što bi imalo za rezultat finansijski gubitak Društva. 

Izloženost Društva kreditnom riziku ograničena je uglavnom na 
potraživanja od kupaca na dan bilansa. U slučaju povećanja iznosa 
dospelih potraživanja i shodno tome povećane izloženosti kreditnom riziku, 
Društvo primenjuje mehanizme predviđene poslovnom politikom. Vrši se 
procena rizika kupca, praćenje poslovanja kupca i njegovog finansijskog 
stanja. U slučaju neispunjenja obaveza od strane dužnika, obustavlja se 
isporuka, razmatra se podnošenje tužbe, reprogram dugovanja i slično. 
Rizik se smanjuje i prihvatanjem samo pouzdanih kupaca sa kojima 
Društvo posluje. 

 
 

2.  Tržišni rizik 

Obuhvata: rizik od promene kursa stranih valuta, rizik od promene 
kamatnih stopa i cenovni rizik. 
- Rizik od kursnih promena se javlja kod finansijskih instrumenata koji su 

označeni u stranoj valuti, pre svega EUR. Finansijski instrumenti u 
stranoj valuti na 31.12.2016. godine na strani aktive su samo devizna 
sredstva na tekućem računu (na strani pasive nema) i nisu značajna, 
tako da eventualna promena u deviznom kursu ne može značajno da 
utiče na poslovanje  Društva. 

- Društvo nema sredstva i obaveze sa varijabilnom kamatnom stopom na 
dan 31.12.2016. 

- Cene su relativno stabilne. Nestabilan kurs dinara može uticati na 
povećanje troškova materijala, jer se oprema proizvodi od materijala iz 
uvoza, što dovodi do povećanja cena naših usluga. 

 
 

3. Rizik likvidnosti 

Rizik likvidnosti je rizik da će Društvo imati poteškoća u izmirenju obaveza 
povezanih sa finansijskim obavezama. 
Rukovodstvo Društva upravlja rizikom likvidnosti na način koji mu 
obezbeđuje da Društvo u svakom trenutku mora da ispunjava sve svoje 
dospele obaveze.  
Društvo upravlja rizikom likvidnosti održavajući odgovarajuće novčane 
rezerve, praćenjem planiranih i stvarnih novčanih tokova i održavanjem 
adekvatnog odnosa priliva finansijskih sredstava i dospeća obaveza. 
Društvo u proteklom periodu nije imalo problema sa likvidnošću. 

 

 

Napomena: Društvo odgovara za tačnost i istinitost podataka navedenih u Izveštaju. 

 

 

 

 

 

Lice koje je učestvovalo u sastavljanju Izveštaja:                              Lice ovlašćeno za zastupanje: 

 

 

Nikola Stanivuković, Šef računovodstva                               Marko Stanivuković, Izvršni direktor 
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на дан

Крајње стање 

31.12.2015.

Почетно стање 

01.01.2015.

1 2 3 4 5

00 0001

0002 27.560 28.351 35.800

01 0003

010 и део 019 0004

011 и 012 и део 019
0005

013 и део 019 0006

014 и део 019 0007

015 и део 019 0008

016 и део 019 0009

02
0010 6 20.464 21.244 24.430

020 и 021 и део 029 0011 6 321 321 321

022 и део 029 0012 6 12.475 13.232 13.990

023 и део 029 0013 6 7.643 7.664 9.590

024 и део 029 0014

025 и део 029 0015 6 25 27 279

026 и део 029 0016 6 250

027 и део 029 0017

028 и део 029 0018

03 0019

030 и 031 и део 039 0020

032 и део 039 0021

037 и део 039 0022

038 и део 039 0023

04, осим 047 0024 7 7.096 7.107 11.370

040 и део 049 0025

041 и део 049 0026

042 и део 049
0027 7 6.726 6.726 6.726

део 043, део 044 и део 

049
0028

део 043, део 044 и део 

049
0029

део 045 и део 049 0030

део 045 и део 049 0031

046 и део 049 0032

048 и део 049 0033 7 370 381 4.644

05 0034

050 и део 059 0035

051 и део 059 0036

052 и део 059 0037

053 и део 059 0038

054 и део 059 0039

055 и део 059 0040

056 и део 059 0041

288 0042 486 445 318

0043 50.118 49.519 59.040

Класа 1 0044 8 15.215 19.382 27.887

10 0045 12.402 16.569 24.173

11 0046

12 0047 2.658 2.658 2.658

13 0048 18 18 18

14 0049

15 0050 137 137 1.038

20 0051 9 9.906 4.900 3.833

200 и део 209 0052

201 и део 209 0053

202 и део 209 0054

203 и део 209 0055

204 и део 209 0056 9.906 4.900 3.833

205 и део 209 0057

206 и део 209 0058

21 0059

22 0060 9 32 2 72

236 0061

23 осим 236 и 237 0062 10 12 0 0

230 и део 239 0063

231 и део 239 0064

232 и део 239 0065 10 12 0 0

233 и део 239 0066

234, 235, 238 и део 239 0067

24 0068 11 22.278 21.710 24.499

Група рачуна, рачун
Напомена 

број Текућа 

година

Матични број: 08682445 Шифра делатности: 2829 ПИБ 101162202

Назив: ТЕХНОРАДИОНИЦА АД ЗА ПРОИЗВОДНО МАШИНСКО МОНТАЖНО ЕЛЕКТРОРАДОВЕ И ТРГОВИНУ ЗРЕЊАНИН

Седиште Зрењанин , Петра Драпшина. 1

III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА

IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФВ КРОЗ БУ

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

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

2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица

2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица

3. Купци у земљи - остала повезана правна лица

4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица

5. Купци у земљи

6. Купци у иностранству

7. Остала потраживања по основу продаје

3.Готови производи

4. Роба

5. Стална средства намењена продаји

3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи

4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству

5. Остали краткорочни финансијски пласмани

VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

6. Плаћени аванси за залихе и услуге

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

1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица

7. Остала дугорочна потраживања

В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

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

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

1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар

2. Недовршена производња и недовршене услуге

1. Потраживања од матичног и зависних правних лица

2. Потраживања од осталих повезаних лица

3. Потраживања по основу продаје на робни кредит

4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу

5. Потраживања по основу јемства

6. Спорна и сумњива потраживања

5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима

6. Дугорочни пласмани у земљи

7. Дугорочни пласмани у иностранству

8. Хартије од вредности које се држе до доспећа

9. Остали дугорочни финансијски пласмани

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

4. Аванси за биолошка средства

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ ( 

0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)1. Учешће у капиталу зависних правних лица

2. Учешће у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима

3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве 

за продају

4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима

7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми

8. Аванси за некретнине, постројења и опрему

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

1. Шуме и вишегодишњи засади

2. Основно стадо

3. Биолошка средства у припреми

1. Земљиште

2. Грађевински објекти

3. Постројења и опрема

4. Инвестиционе некретнине

5. Остале некретнине, постројења и опрема

6. Некретнине, постројења и опрема у припреми

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

3. Гудвил

4. Остала нематеријална имовина

5. Нематеријална имовина у припреми

6. Аванси за нематеријалну имовину

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

+ 0017 + 0018)

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

1. Улагања у развој

БИЛАНС СТАЊА
31.12.2016

у хиљадама динара

Позиција АОП
Претходна година

2

АКТИВА 

А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 

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

Износ



Крајње стање 

31.12.2015.

Почетно стање 

01.01.2015.

1 2 3 4 5

27 0069 12 855

28 осим 288 0070 12 2.675 2.670 2.749

0071 78.164 78.315 95.158

88 0072

0401 13 72.904 72.600 72.330

30 0402 13.1 66.692 66.692 66.692

300 0403 13.1 64.507 64.507 64.507

301 0404

302 0405

303 0406

304 0407

305 0408

306 0409

309 0410 13.1 2.185 2.185 2.185

31 0411

047 и 237 0412

32 0413 13.3 3.218 2.948 2.774

330
0414

33 осим 330
0415

33 осим 330
0416

34 0417 13.2 2.994 2.960 2.864

340 0418 13.2 2.690 2.690 2.690

341 0419 13.2 304 270 174

0420

35 0421

350 0422

351 0423

0424 0 0 0

40 0425

400 0426

401 0427

403 0428

404 0429

405 0430

402 и 409 0431

41 0432 0 0 0

410 0433

411 0434

412 0435

413
0436

414 0437 0 0 0

415 0438

416 0439

419 0440

498 0441

0442 5.260 5.715 22.828

42 0443 731

420 0444

421 0445

422 0446

423 0447

427
0448

424,425,426 и 429 0449 731

430 0450 14 2.500 3.523 17.214

43 осим 430 0451 14 1.807 2.131 3.707

431 0452

432 0453

433 0454

434 0455

435 0456 14 1.675 1.999 3.575

436 0457 14 107 107 107

439 0458 14 25 25 25

44, 45 и 46 0459 15 29 19

47 0460 15 882 1.107

48 0461 15 12 12 11

49 осим 498 0462 15 30 49 39

0463

0464 78.164 78.315 95.158

89 0465

У _Зрењанину_____ Законски заступник

дана 27.02.2017. године

Брoj прeдmeta: ФИН 10190/2017

Група рачуна, рачун Позиција АОП
Напомена 

број

Износ

Текућа 

година

Претходна година

2

Марко Станивуковић, Извршни директор

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

Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

7. Остале обавезе из пословања

IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ

VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Д.ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-

0411-0402) ≥ 0 = (0441+0424+0442-0071) ≥ 0

1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи

2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству

3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи

4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству

5. Добављачи у земљи

6. Добављачи у иностранству

3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи

у хиљадама динара

4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству

5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања 

намењених продаји

6. Остале краткорочне финансијске обавезе

II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ

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

8. Остале дугорочне обавезе

В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

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

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

1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица

2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица

2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима

3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима

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

5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи

6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству

7. Обавезе по основу финансијског лизинга

3. Резервисања за трошкове реструктурирања

4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених

5. Резервисања за трошкове судских спорова

6. Остала дугорочна резервисања

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

1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал

1. Губитак ранијих година

2. Губитак текуће године

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)

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

1. Резервисања за трошкове у гарантном року 

2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ 

КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА /дуговна салда рачуна групе 

33 осим 330)
VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)

1. Нераспоређени добитак ранијих година

2. Нераспоређени добитак текуће године

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ

X. ГУБИТАК (0422+0423)

8. Остали основни капитал

II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ

III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ

IV. РЕЗЕРВЕ

V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ 

НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ 

КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна 

групе 33 осим 330)

2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу

3. Улози

4. Државни капитал

5. Друштвени капитал

6. Задружни удели

7. Емисиона премија

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

Ђ. ВАНБИЛАСНА АКТИВА

ПАСИВА

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

0424-0441-0442)

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

1. Акцијски капитал

VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА



од до

Текућа 

година

Претходна 

година

1 3 4 5 6

60 до 65, осим 62 и 63 1001 17 71.081 94.532

60 1002 17 307 723

600 1003

601 1004

602 1005

603 1006

604 1007 17 307 723

605 1008

61 1009 17 70.774 93.809

610
1010

611
1011

612
1012

613
1013

614 1014 17 70.774 93.809

615 1015

64 1016

65 1017

50 до 55, 62 и 63 1018 18 70.317 93.868

50 1019 18 67 406

62 1020 18

630 1021

631
1022

51 осим 513 1023 18 39.514 54.091

513 1024 18 2.583 2.927

52 1025 19 19.750 23.712

53 1026 20 2.761 6.119

540 1027 6 3.038 3.234

541 до 549 1028

55 1029 21 2.604 3.379

1030 764 664

1031

66 1032 22 66 53

66, осим 662, 663 и 664
1033

660 1034

661 1035

665 1036

669 1037

662 1038

663 и 664
1039 22 66 53

56 1040 23 46

1041

560 1042

561 1043

565 1044

566 и 569 1045

562 1046 23 20

563 i 564
1047 23 26

1048 66 7

1049

683 и 685 1050

583 и 585
1051 25 567 277

67 и 68, осим 683 и 685 1052 24

Напомена 

број

БИЛАНС УСПЕХА
1.1.2016 31.12.2016

у хиљадама динара

Позиција АОП

Износ

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

2

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

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

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

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

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

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

5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту

6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту

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

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ 

УСЛУГА

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

тржишту

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

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

тржишту

5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту

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

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

IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

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

I . НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ

II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ

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

ЛИЦИМА)

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 

(1034+1035+1036+1037)

IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ 

УСЛУГА

V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА

XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) ≥ 0

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) ≥ 0

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)

1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица

2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица

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

4. Остали финансијски приходи

II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

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

ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ 

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)

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

2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима

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

Група рачуна, рачун

Матични број: 08682445 Шифра делатности: 2829 ПИБ 101162202

Назив:    ТЕХНОРАДИОНИЦА АД ЗА ПРОИЗВОДНО МАШИНСКО МОНТАЖНО ЕЛЕКТРОРАДОВЕ И ТРГОВИНУ ЗРЕЊАНИН

Седиште Зрењанин , Петра Драпшина. 1

4. Остали финансијски расходи

II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)

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

ЛИЦИМА)

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)

З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР 

ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА



Текућа 

година

Претходна 

година

1 3 4 5 6

57 и 58, осим 583 и 585 1053 25 251

1054 263 143

1055

69-59 1056

59-69 1057 25

1058 263 143

1059

26

1060

1061

1062 41 127

723 1063

1064 304 270

1065

1066

1067

1068

1069

1070

1071

У _Зрењанину_____ Законски заступник

дана 27.02.2017. године Марко Станивуковић, Извршни директор

Брoj прeдmeta: ФИН 10190/2017

III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ

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

1051+1052-1053)

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

1050+1053-1052)

М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ 

РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ 

РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

2

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији

Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА

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

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

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА

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

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

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА

II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА

Износ

Група рачуна, рачун Позиција АОП
Напомена 

број

у хиљадама динара



од до

Текућа 

година

Претходна 

година

2 3 4

2001 304 270

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024 304 270

2025

2026

2027

2028

У _Зрењанину_____ Законски заступник

дана 27.02.2017. године Марко Станивуковић, Извршни директор

Матични број: 08682445 Шифра делатности: 2829 ПИБ 101162202

Назив:    ТЕХНОРАДИОНИЦА АД ЗА ПРОИЗВОДНО МАШИНСКО МОНТАЖНО ЕЛЕКТРОРАДОВЕ И ТРГОВИНУ ЗРЕЊАНИН

Седиште Зрењанин , Петра Драпшина. 1

В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА

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

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

Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2027+2028)=АОП2024 ≥ 0 или АОП2025 > 

01. Приписан већинским власницима капитала

2. Приписан власницима који немају контролу

б) губици

I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003+2005+2007+2009+2011+2013+2015+2017)-

(2004+2006+2008+2010+2012+2014+2016+2018) ≥ 0II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004+2006+2008+2010+2012+2014+2016+2018)-

(2003+2005+2007+2009+2011+2013+2015+2017) ≥ 0III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА

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

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

б) губици

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

а) добици

б) губици

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

а) добици

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

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

а) добици

б) губици

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

а) добици

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

а) добици

б) губици

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

друштаваа) добици

б) губици

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

а) повећање ревалоризационих резерви

б) смањење ревалоризационих резерви

2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних примања

а) добици

б) губици

1

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК

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

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
1.1.2016 31.12.2016

у хиљадама динара

Позиција АОП

Износ



од до

Текућа 

година

Претходна 

година

2 3 4

3001 74.270 90.464

3002 74.270 90.464

3003

3004

3005 71.520 92.048

3006 48.645 62.892

3007 20.810 23.712

3008

3009

3010 2.065 5.444

3011 2.750

3012 1.584

3013 11 30

3014

3015

3016 11 30

3017

3018

3019 2.259 549

3020

3021 2.259 549

3022

3023

3024 2.248 519

3025 0 0

3026

3027

3028

3029

3030

3031 0 731

3032

3033 731

3034

3035

3036

3037

3038

3039 731

3040 74.281 90.494

3041 73.779 93.328

3042 502

3043 2.834

3044 21.710 24.499

3045 66 45

3046

3047 22.278 21.710

У _Зрењанину_____ Законски заступник

дана 27.02.2017. године Марко Станивуковић, Извршни директор

Седиште Зрењанин , Петра Драпшина. 1

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ

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

Матични број: 08682445 Шифра делатности: 2829 ПИБ 101162202

Назив:    ТЕХНОРАДИОНИЦА АД ЗА ПРОИЗВОДНО МАШИНСКО МОНТАЖНО ЕЛЕКТРОРАДОВЕ И ТРГОВИНУ ЗРЕЊАНИН

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

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

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

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040-3041)

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041-3040)

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

2. Дугорочни кредити (одливи)

3. Краткорочни кредити (одливи)

4. Остале обавезе (одливи)

5. Финансијски лизинг

6. Исплаћене дивиденде

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

2. Дугорочни кредити (нето приливи)

3. Краткорочни кредити (нето приливи)

4. Остале дугорочне обавезе

5. Остале краткорочне обавезе

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

1. Откуп сопствених акција и удела

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)

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

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

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

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

1. Увећање основног капитала

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)

4. Примљене камате из активности инвестирања

5. Примљене дивиденде

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

1. Куповина акција и удела (нето одливи)

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

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

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

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

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

1. Продаја акција и удела (нето приливи)

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

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

1. Исплате добављачима и дати аванси

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи

3. Плаћене камате

4. Порез на добитак

5. Одливи по основу осталих јавних прихода

1

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

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

1. Продаја и примљени аванси

2. Примљене камате из пословних активности

3. Остали приливи из редовног пословања

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

01.01.2016. 31.12.2016.

у хиљадама динара

Позиција АОП

Износ



од до

30 31 32 35 047 и 237 34

Основни 
капитал  

Уписани а 
неуплаћени 

капитал
Резерве Губитак

Откупљене 
сопствене 

акције

Нераспоређени 
добитак

2 3 4 5 6 7

4001 4019 4037 4055 4073 4091
4002 66.692 4020 4038 2.774 4056 4074 4092 2.864

4003 4021 4039 4057 4075 4093
4004 4022 4040 4058 4076 4094

4005 4023 4041 4059 4077 4095
4006 66.692 4024 4042 2.774 4060 4078 4096 2.864

4007 4025 4043 4061 4079 4097 174
4008 4026 4044 174 4062 4080 4098 270

4009 4027 4045 4063 4081 4099
4010 66.692 4028 4046 2.948 4064 4082 4100 2.960

4011 4029 4047 4065 4083 4101
4012 4030 4048 4066 4084 4102

4013 4031 4049 4067 4085 4103
4014 66.692 4032 4050 2.948 4068 4086 4104 2.960

4015 4033 4051 4069 4087 4105 270
4016 4034 4052 270 4070 4088 4106 304

4017 4035 4053 4071 4089 4107
4018 66.692 4036 4054 3.218 4072 4090 4108 2.994

АОП АОП

б) исправке на потражној страни рачуна

1
Почетно стање на дан 01.01.2015.
а) дуговни салдо рачуна
б) потражни салдо рачуна

б) промет на потражној страни рачуна

Кориговано почетно стање на дан 01.01.2015.
а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а+2а-2б) ≥ 0
б) кориговани потражни салдо рачуна (1б-2а+2б) ≥ 0

б) исправке на потражној страни рачуна

Стање на крају претходне године 31.12.2015.
а) дуговни салдо рачуна (3а+4а-4б) ≥ 0
б) потражни салдо рачуна (3б-4a+4б) ≥ 0

Матични број: 08682445 Шифра делатности: 2829

Стање на крају текуће године 31.12. 2016.
а) дуговни салдо рачуна (7а+8а-8б) ≥ 0
б) потражни салдо рачуна (7б-8а+8б) ≥ 0

Промене у текућој 2016. години
а) промет на дуговној страни рачуна
б) промет на потражној страни рачуна

Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01.2016.
а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а+6а-6б) ≥ 0
б) кориговани потражни салдо рачуна (5б-6а+6б) ≥ 0

Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

а) исправке на дуговној страни рачуна

Промене у претходној 2015. години
а) промет на дуговној страни рачуна

Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика
а) исправке на дуговној страни рачуна

01.01.2016. 31.12.2016.

ОПИС
АОП АОП АОП АОП

Компоненте капитала 
у хиљадама динара

ПИБ 101162202
Назив:    ТЕХНОРАДИОНИЦА АД ЗА ПРОИЗВОДНО МАШИНСКО МОНТАЖНО ЕЛЕКТРОРАДОВЕ И ТРГОВИНУ ЗРЕЊАНИН
Седиште Зрењанин , Петра Драпшина. 1



од до

330 331 332 333 334 и 335 336

Ревалоризац
ионе резерве

Актуарски 
добици или 

губици

Добици или 
губици по основу 

улагања у 
власничке 

инструменте 
капитала

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

8 9 10 11 12 13

4109 4127 4145 4163 4181 4199
4110 4128 4146 4164 4182 4200

4111 4129 4147 4165 4183 4201
4112 4130 4148 4166 4184 4202

4113 4131 4149 4167 4185 4203
4114 4132 4150 4168 4186 4204

4115 4133 4151 4169 4187 4205
4116 4134 4152 4170 4188 4206

4117 4135 4153 4171 4189 4207
4118 4136 4154 4172 4190 4208

4119 4137 4155 4173 4191 4209
4120 4138 4156 4174 4192 4210

4121 4139 4157 4175 4193 4211
4122 4140 4158 4176 4194 4212

4123 4141 4159 4177 4195 4213
4124 4142 4160 4178 4196 4214

4125 4143 4161 4179 4197 4215
4126 4144 4162 4180 4198 4216

АОП АОП АОП АОП АОП
ОПИС

АОП

б) потражни салдо рачуна
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика
а) исправке на дуговној страни рачуна

1
Почетно стање на дан 01.01.2015.
а) дуговни салдо рачуна

Промене у претходној 2015. години
а) промет на дуговној страни рачуна
б) промет на потражној страни рачуна

б) исправке на потражној страни рачуна
Кориговано почетно стање на дан 01.01.2015.
а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а+2а-2б) ≥ 0
б) кориговани потражни салдо рачуна (1б-2а+2б) ≥ 0

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

Промене у текућој 2016. години
а) промет на дуговној страни рачуна
б) промет на потражној страни рачуна

Компоненте капитала 
у хиљадама динара

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

01.01.2016. 31.12.2016.

Стање на крају текуће године 31.12. 2016.
а) дуговни салдо рачуна (7а+8а-8б) ≥ 0

Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01.2016.
а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а+6а-6б) ≥ 0
б) кориговани потражни салдо рачуна (5б-6а+6б) ≥ 0

Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика
а) исправке на дуговној страни рачуна
б) исправке на потражној страни рачуна

Стање на крају претходне године 31.12.2015.
а) дуговни салдо рачуна (3а+4а-4б) ≥ 0
б) потражни салдо рачуна (3б-4a+4б) ≥ 0



од до

337

Добици или 
губици по 

основу ХОВ 
ресположиви
х за продају

Укупан капитал 
[Σ(ред 1б кол 2 

до кол 14)-
Σ(ред 1а кол 2 
до кол 14)]≥0

Губитак изнад 
капитала [Σ(ред 1a 
кол 2 до кол 14)-
Σ(ред 1б кол 2 до 

кол 14)]≥0

14 15 16

4217
4218

4219
4220

4221
4222

4223
4224

4225
4226

4227
4228

4229
4230

4231
4232

4233
4234
4126 4144 4162

У _Зрењанину_____ Законски заступник
дана 27.02.2017. године Марко Станивуковић, Извршни директор

АОП

4236 4245

АОП АОП

4235 72.330 4244

4238 270 4247

4237 72.330 4246

4243 72.904 4252

4242 304 4251

4241 72.600 4250

4240 0 4249

4239 72.600 4248

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б-2а+2б) ≥ 0
Промене у претходној 2015. години

1
Почетно стање на дан 01.01.2015.
а) дуговни салдо рачуна
б) потражни салдо рачуна
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика

а) промет на дуговној страни рачуна
б) промет на потражној страни рачуна
Стање на крају текуће године 31.12. 2016.
а) дуговни салдо рачуна (7а+8а-8б) ≥ 0
б) потражни салдо рачуна (7б-8а+8б) ≥ 0

Компоненте капитала 

а) исправке на дуговној страни рачуна
б) исправке на потражној страни рачуна
Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01.2016.
а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а+6а-6б) ≥ 0
б) кориговани потражни салдо рачуна (5б-6а+6б) ≥ 0
Промене у текућој 2016. години

а) промет на дуговној страни рачуна
б) промет на потражној страни рачуна
Стање на крају претходне године 31.12.2015.
а) дуговни салдо рачуна (3а+4а-4б) ≥ 0
б) потражни салдо рачуна (3б-4a+4б) ≥ 0
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна
б) исправке на потражној страни рачуна
Кориговано почетно стање на дан 01.01.2015.
а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а+2а-2б) ≥ 0

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

01.01.2016. 31.12.2016.

ОПИС

у хиљадама динара



 

27.02.2017. (Fin 10190/2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEHNORADIONICA AD ZRENJANIN 
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1.     OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU 
 

TEHNORADIONICA AD ZRENJANIN (u daljem tekstu: „Društvo“) je akcionarsko društvo koje se bavi 
pružanjem proizvodno-montažnih, mašinskih, elektro i instalaterskih radova, održavanjem, kao i trgovinom 
na veliko proizvodima i robom iz oblasti metalne i mašinske industrije. 

Društvo je organizovano kao društvo kapitala, akcionarsko društvo, na osnovu Ugovora o osnivanju od 
08.11.2006. godine. Rešenjem BD 24186/2005 od 20.06.2005. godine Društvo je upisano u Registar 
privrednih subjekata koji se vodi kod Agencije za privredne registre Beograd. Rešenjem BD 185683/2006 od 
15.11.2006. godine za Društvo upisano je usaglašavanje Društva sa odredbama Zakona o privrednim 
društvima.  

Registrator Registra privrednih subjekata je dana 13.07.2012. godine doneo rešenje BD 91870/2012 po 
kojem je došlo do promene Osnivačkog akta i Statuta Društva usvojenih na sednici dana 15.06.2012. godine i 
po kojem je došlo do promene organa upravljanja Društvom koje sada čine Skupština i Odbor direktora u 
skladu sa novim Zakonom o privrednim društvima  („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011). 

Sedište Društva je u Zrenjaninu u ulici Petra Drapšina broj 1. Poreski identifikacioni broj Društva je 
101162202. Matični broj društva je 08682445. Prosečan broj zaposlenih u 2016. godini bi je 30 (u 2015. 
godini – 35).  

Akcije preduzeća su uključene na MTP Belex-u, tržišni segment MTP – akcije u skladu sa Odlukom Berze 
broj 01/1 br. 3461/12 od 27.04.2012. o razvrstavanju hartija od vrednosti uključenih na vanberzansko tržište 
na segmente i tržišne segmente Beogradske berze a.d. Beograd. 

U skladu sa članom 7. Zakona o računovodstvu i reviziji (''Službeni glasnik RS'', 46/06 i 111/09) Društvo je 
razvrstano u malo pravno lice i prema stavu 1 člana 37. Zakona obavezno je da izvrši reviziju finansijskih 
izveštaja. 

Ovi pojedinačni finansijski izveštaji su odobreni od strane nadležng organa Društva dana 27. februara 2017. 
godine. Odobreni finansijski izveštaji mogu naknadno biti izmenjeni na osnovu mišljena revizora, a u skladu 
sa važećim propisima. 

 

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 
 

Finansijski izveštaji o kojima izveštavamo su sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i 
propisima donetim na osnovu tog zakona, primenom računovodstvenih politika iznetih u napomeni 3. ovog 
izveštaja. Ovaj Zakon zahteva da finansijski izveštaji za godinu završenu na dan 31. decembra 2016. godine 
budu sastavljeni u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja  (MSFI) i relevantnom 
podzakonskom regulativom. Ministar finansija je na osnovu ovlašćenja iz Zakona o računovodstvu i reviziji 
doneo odgovarajuća podzakonska akta koja čine sastavni deo okvira za finansijsko izveštavanje.  

Finansijski izveštaji su u svim svojim delovima usklađeni sa relevantnim odredbama MRS / MSFI, osim onih 
odredbi koje nisu u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji i relevantnom podzakonskom 
regulativom. Važnije neusklađenosti su: 
 
- Nemogućnost iskazivanja kratkoročnih rezervisanja u bilansu stanja; 
- Dozvoljeno je vremensko razgraničenje kursnih razlika; 
- MSFI nisu na vreme prevedeni i objavljeni u „Službenom glasniku RS“. 

Pri sastavljanju i prikazivanju finansijskih izveštaja korišćeni su MSFI koji se primenjuju u Republici Srbiji 
od 2010. godine . Radi se o prevodu osnovnih tekstova MSFI izdatih od strane Odbora za međunarodne 
računovodstvene standarde do 01. januara 2009. godine, kao i tuimačenja izdatih od strane Komiteta za 
tumačenje računovodstvenih standarda do 01. januara 2009. godine. 

Rukovodstvo Društva procenjuje da uticaj promena u MRS, novih MSFI i tumačenja standarda koji su 
uvedeni u primenu posle 01. januara 2009. godine na finansijske izveštaje nisu mogle imati za rezultat 
značajnije promene računovodstvenih politika Društva, niti materijalno značajan uticaj na finansijske 
izveštaje u periodu početne primene. I pored toga što mnoge od ovih promena nisu primenljive na poslovanje 
Društva, rukovodstvo Društva ne izražava eksplicitnu i bezrezervnu izjavu o usaglašenosti finansijskih 
izveštaja sa MSFI, koji se primenjuju na periode prikazane u priloženim finansijskim izveštajima. 
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Finansijski izveštaji su prikazani u formatu propisanim Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih 
izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (Službeni glasnik RS, br. 114/2006, 
119/2008, 2/2010, 101/2012 i 118/2012), koji u pojedinim delovima odstupa od načina prikazivanja 
određenih bilansnih pozicija kako to predviđa MRS 1 „Pezentacija finansijskih izveštaja“. Shodno tome, 
priloženi finansijski izveštaji nisu usaglašeni sa svim zahtevima MSFI. Sadržinu godišnjeg računa, prema 
propisima o računovodstvu Republike Srbije čine bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o promenama na 
kapitalu, izveštaj o tokovima gotovine, statistički aneks i napomene uz finansijske izveštaje. 

Društvo je u sastavljanju ovih finansijskih izveštaja primenilo računovodstvene politike obelodanjene u 
napomeni 3  uz finansijske izveštaje, koje su zasnovane na važećim računovodstvenim i poreskim propisima 
Republike Srbije. 

Iznosi u finansijskim izveštajima su prikazani u hiljadama RSD važećim na dan bilansiranja – 31.12.2015. 
godine i sastavljeni su u skladu sa konceptom istorijskog troška (osim ukoliko MSFI ne zahtevaju drugačiji 
osnov vrednovanja na način opisan u računovodstvenim politikama). 

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA 

3.1. Pravila procenjivanja - osnovne pretpostavke 

Finansijski izveštaji su sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (načelo uzročnosti) i načelu 
stalnosti poslovanja. 

Prema načelu nastanka poslovnog događaja učinci poslovnih promena i drugih događaja se priznaju u 
momentu nastanka (a ne kada se gotovina ili njen ekvivalent primi ili isplati). Finansijski izveštaji sastavljeni 
na načelu nastanka poslovnog događaja (osim Izveštaja o tokovima gotovine) pružaju informacije ne samo o 
poslovnim promenama iz prethodnog perioda, koje uključuju isplatu i prijem gotovine, već takođe i o 
obavezama za isplatu gotovine u budućem periodu i o resursima koji predstavljaju gotovinu koja će biti 
primljena u budućem periodu.  

Finansijski izveštaji su sastavljeni pod pretpostavkom da će Društvo da posluje u neograničenom 
vremenskom periodu i da će da nastavi sa poslovanjem i u doglednoj budućnosti. 

Sastavljanje i prikazivanje finansijskih izveštaja u skladu sa MRS/MSFI i računovodstvenim propisima 
važećim u Republici Srbiji zahteva od rukovodstva Društva korišćenje najboljih mogućih procena i razumnih 
pretpostavki, koje imaju efekte na iznose iskazane u finansijskim izveštajima i napomenama uz finansijske 
izveštaje. Ove procene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan bilansa stanja. 
Stvarni rezultati mogu se razlikovati od navedenih procena, pri čemu se procene razmatraju periodično. 

Najznačajnije procene odnose se na utvrđivanje obezvređenja finansijske i nefinansijske imovine, 
priznavanje odloženih poreskih sredstava, utvrđivanje rezervisanja za sudske sporove i rezervisanja za 
umanjenje vrednosti nenaplativih potraživanja, i iste su obelodanjene u odgovarajućim računovodstvenim 
politikama u napomenama uz finansijske izveštaje. 

3.2.      Priznavanje elemenata finansijskih izveštaja 

Sredstvo se priznaje u bilansu stanja kada je verovatno da će buduće ekonomske koristi priticati u Društvo i 
kada sredstvo ima nabavnu vrednost ili cenu koštanja ili vrednost koja  se može pouzdano izmeriti. 

Obaveza se priznaje u bilansu stanja kada je verovatno da će odliv resursa koji sadrži ekonomske koristi 
proisteći iz podmirenja sadašnjih obaveza i kada se iznos obaveze koja će se podmiriti može pouzdano 
izmeriti. 

Prihod se priznaje u bilansu uspeha kada je povećanje budućih ekonomskih koristi povezano s povećanjem 
sredstava ili smanjenjem obaveza koje  mogu da se  pouzdano izmere, odnosno da priznavanje prihoda 
nastaje istovremeno sa priznavanjem povećanja sredstava ili smanjenja obaveza. 

Rashodi se priznaju u bilansu uspeha kada smanjenje budućih ekonomskih koristi koje je povezano sa 
smanjenjem sredstava ili povećanjem obaveza može pouzdano da se izmeri, odnosno da priznavanje rashoda 
nastaje istovremeno sa priznavanjem porasta obaveza ili smanjenjem sredstava. 

Kapital se iskazuje u skladu sa finansijskim konceptom kapitala kao uloženi novac ili uložena kupovna moć i 
predstavlja neto imovinu Društva. Iz finansijskog koncepta kapitala proističe koncept očuvanja finansijskog 
kapitala. Očuvanje finansijskog kapitala meri se u nominalnim monetarnim jedinicama - RSD. Po ovom 
konceptu dobitak je zarađen samo ako finansijski (ili novčani) iznos neto imovine na kraju perioda 
premašuje finansijski (ili novčani) iznos neto imovine na početku perioda, nakon uključivanja bilo kakvih 
raspodela vlasnicima ili doprinosa vlasnika u toku godine.   
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3.3. Preračunavanje stranih sredstava plaćanja i računovodstveni tretman kursnih razlika 

Izvršen je preračun novčanih sredstava, potraživanja i obaveza u stranim sredstvima plaćanja u njihovu 
dinarsku protivvrednost po kursu važećem na dan bilansa stanja. Poslovne promene u stranim sredstvima 
plaćanja tokom godine preračunavaju se u dinarsku protivvrednost primenom zvaničnih deviznih kurseva 
NBS važećim na dan poslovne promene. Pozitivne i negativne kursne razlike nastale po tom osnovu su 
iskazane kao prihod ili rashod perioda, odnosno kao finansijski prihodi i rashodi. 

Preračun potraživanja i obaveza sa ugovorenom zaštitom putem valutne klauzule vrši se po kursu važećem na 
dan bilansa stanja, s tim da se efekat knjiži kao finansijski prihod, odnosno rashod. 

Zvanični srednji kursevi NBS primenjeni za kursiranje potraživanja i obaveza bili su sledeći: 
 
   31.12.2016.  31.12.2015. 
 EUR  123,4723  121,6261 

 

3.4 . Uporedni podaci 

Uporedne podatke čine finansijski izveštaji Društva za 2015. godinu, koji su bili predmet revizije. 

Uporedni podaci prikazani su u hiljadama RSD važećim na dan 31. decembra 2015. godine. 

3.5 .    Nekretnine, postrojenja i oprema 

Nekretnine, postrojenja i oprema su materijalna sredstva: 
-  koja Društvo drži za upotrebu u proizvodnji ili isporuku robe ili pružanje usluga, za iznajmljivanje drugim 
licima ili u administrativne svrhe; 
-  za koja se očekuje da će se koristiti duže od jednog obračunskog perioda; i 
-  čija je pojedinačna nabavna cena u vreme nabavke veća od prosečne bruto zarade po zaposlenom u 
Republici, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike.  

Nabavke nekretnina, postrojenja i opreme  u toku godine evidentiraju se po nabavnoj vrednosti.  

Nabavnu vrednost čini fakturna vrednost nabavljenih sredstava uvećana za sve zavisne troškove nabavke i sve 
troškove dovođenja u stanje funkcionalne pripravnosti. Cenu koštanja navedenih sredstava proizvedenih u 
sopstvenoj režiji čine direktni troškovi i pripadajući indirektni troškovi, koji se odnose na to ulaganje. 

Nakon što se prizna kao sredstvo, nakretnina, postrojenja i oprema iskazuju se po nabavnoj vrednosti  ili po 
ceni koštanja umanjenoj za ukupan iznos obračunate amortizacije i ukupan iznos gubitaka zbog obezvređenja. 

Na dan svakog bilansa stanja  Društvo  procenjuje da li postoji neka  indicija o tome da je sredstvo možda 
obezvređeno. Ukoliko takva  indicija postoji,  Društvo procenjuje iznos sredstva koji može da se povrati. Ako je 
nadoknadiva vrednost sredstva manja od njegove knjigovodstvene vrednosti knjigovodstvena vrednost se 
svodi na nadoknadivu vrednost i istovremeno se smanjuju prethodno formirane revalorizacione rezerve po 
osnovu tog sredstva. Ako nisu formirane revalorizacione rezerve po osnovu sredstva čija je vrednost 
umanjena, ili su iskorišćene za druge svrhe, za iznos gubitka od umanjenja vrednosti priznaje se rashod 
perioda.  

Ako na dan bilansa stanja postoje nagoveštaji da prethodno priznat gubitak od umanjenja vrednosti ne postoji 
ili je umanjen, vrši se procena  nadoknadive vrednosti tog sredstva. Gubitak zbog umanjenja vrednosti priznat 
u prethodnim godinama priznaje se kao prihod, u slučaju da je primenjen osnovni postupak vrednovanja 
nekretnina, postrojenja i opreme, odnosno kao povećanje revalorizacione rezerve ukoliko je primenjen 
alternativni postupak vrednovanja nekretnina, postrojenja i opreme, a knjigovodstvena vrednost nekretnina, 
postrojenja i opreme se povećava do nadoknadive vrednosti 

Naknadni izdatak koji se odnosi na već priznate nekretninu, postrojenja i opremu pripisuje se iskazanom 
iznosu tog sredstva, ako je verovatno da će priliv budućih ekonomskih koristi da bude veći od prvobitno 
procenjene stope prinosa tog sredstva. Naknadni izdatak se tretira kao dodatno ulaganje, ako: 

- dolazi do produženja korisnog veka trajanja, uključujući i povećanje kapaciteta; 
- se nadgradnjom mašinskih delova postiže značajno unapređenje kvaliteta izlaznih komponenti; i 
- usvajanje novih proizvodnih procesa omogućava značajno smanjenje prethodno procenjenih troškova 

poslovanja. Svaki drugi naknadni izdatak priznaje se kao rashod u periodu u kome je nastao. 

Nekretnine, postrojenja i oprema prestaju da se iskazuju u bilansu stanja, nakon otuđivanja ili kada je sredstvo 
trajno povučeno iz upotrebe i kada se od njegovog otuđenja ne očekuju nikakve buduće ekonomske koristi. 
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Dobici ili gubici koji proisteknu iz rashodovanja ili otuđenja utvrđuju se kao razlika između procenjenih neto 
priliva od prodaje i iskazanog iznosa sredstva i priznaju se kao prihod ili rashod u bilansu uspeha u okviru 
Ostalih prihoda/rashoda. 

Gradsko građevinsko zemljište se iskazuje odvojeno od vrednosti nekretnine po nabavnoj vrednosti. U okviru 
građevinskog zemljišta prikazana je i vrednost gradskog građevinskog zemljišta koja nije vlasništvo preduzeća 
a koje preduzeće koristi na neograničen rok i za čije korišćenje plaća naknadu. 

Ne vrši se amortizacija zemljišta. 

3.6 .    Amortizacija 
 
Obračun amortizacije vrši se od meseca kada je sredstvo sposobno za svoju funkciju. Amortizacija se 
obračunava proporcionalnom metodom, primenom stopa koje se utvrđuju na osnovu procenjenog korisnog 
veka upotrebe sredstava.  
Osnovica za obračun amortizacije sredstva je nabavna vrednost umanjena za preostalu (rezidualnu) 
vrednost i iznos obezvređenja. 

Preostala vrednost je neto iznos koji  preduzeće očekuje da će dobiti  za sredstvo  na kraju njegovog korisnog 
veka trajanja, po odbitku očekivanih troškova otuđenja. 

Korisni vek trajanja, odnosno amortizacione stope, preispituju se periodično i ako su očekivanja zasnovana 
na novim procenama značajno različita od prethodnih, obračun troškova amortizacije za tekući i budući 
period se koriguju.  Metod obračuna amortizacije koji se primenjuje preispituje se periodično i ukoliko je 
došlo do značajne promene u očekivanom obrascu  trošenja ekonomskih koristi od tih sredstava, metod se 
menja tako da odražava  taj izmenjeni način. Kada je takva promena  metoda obračuna amortizacije 
neophodna, onda se ona računovodstveno obuhvata kao promena računovodstvene procene, a obračunati 
troškovi amortizacije za tekući i budući period se koriguju.  

Amortizacione stope, utvrđene na osnovu procenjenog korisnog korisnog veka upotrebe (bez utvrđivanja 
rezidualnog ostatka)  su: 

% 

1. Nekretnine (građevinski objekti)                                                                                                                                     

Građevinski objekti – upravna zgrada                                                                                                                               3 

Građevinski objekti – glavni magacin i stovarište materijala                                                                                       4 

Ostali građevinski objekti                                                                                                                                                    10 

2. Postrojenja i oprema 

Oprema – vozila                                                                                                                                                           12.5-20 

Pogonski i poslovni inventar                                                                                                                                      10-12.5 

Nameštaj, poslovni inventar u trgovini, ugostiteljstvu i turizmu                                                                       10-12.5     

Kancelarijska oprema, računarska oprema, softver, telekomunukaciona oprema                                                 20 

3.7 .  Umanjenje vrednosti imovine 

Saglasno usvojenoj računovodstvenoj politici, rukovodstvo Društva proverava na svaki dan bilansa stanja da 
li postoje indikatori gubitka vrednosti imovine. U slučaju da takvi indikatori postoje, Društvo procenjuje 
nadoknadivu vrednost imovine. 

Nadoknadivi iznos određen je kao viši od neto prodajne cene i vrednosti u upotrebi. Neto prodajna cena je 
iznos koji se može dobiti prilikom prodaje imovine u transakciji između dve voljne nezavisne strane, 
umanjena za troškove prodaje, dok vrednost u upotrebi predstavlja sadašnju vrednost procenjenih budućih 
novčanih tokova za koje se očekuje da će nastati iz kontinuirane upotrebe imovine kroz njen ekonomski vek 
trajanja te prodaje na kraju veka trajanja. Nadoknadivi iznos se procenjuje za svako zasebno sredstvo ili, ako 
to nije moguće, za jedinicu koja stvara novac kojoj to sredstvo pripada. Gde knjigovodstveni iznos prelazi taj 
procenjeni nadoknadivi iznos, vrednost imovine je umanjena do njenog nadoknadivog iznosa. Gubitak zbog 
obezvređenja se priznaje u iznosu razlike, na teret rashoda saglasno MRS 36 „Umanjenje vrednosti imovine“. 

3.8 .  Dugoročna finansijska sredstva 
 

Na računima grupe dugoročnih finansijskih plasmana evidentira se dugoročna imovina angažovana u raznim 
finansijskim ulozima, udelima, datim kreditima, hartijama od vrednosti, otkupljenim sopstvenim akcijama, a 
čiji je rok dospeća duži od godinu dana od dana činidbe, odnosno od dana bilansa. 
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Društvo klasifikuje svoja dugoročna finansijska sredstva u sledeće kategorije: 1) učešća u kapitalu ostalih 
povezanih (pridruženih) pravnih lica; 2) učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti 
raspoložive za prodaju i 3) ostale dugoročne finansijske plasmane. 
1) Pridruženi entitet je entitet koji ima značajan uticaj, a koji nije ni zavisni ni zajednički entitet (MRS 
28). Značajan uticaj definisan je kao moć učestvovanja  u donošenju finansijskih i poslovnih odluka entiteta u 
koje je izvršeno ulaganje, ali ne i potpuna kontrola. Ulaganja u pridružene entitete se računovodstveno 
evidentiraju po metodu nabavne vrednosti koji podrazumeva da se učešće u kapitalu pridruženog entiteta 
evidentira po vrednosti plaćenoj za sticanje tog učešća  i da se učešće iz godine u godinu vodi po nabavnoj 
vrednosti , osim ukoliko dođe do obezvređenja tog učešća. 

2) Finansijska sredstva koja su raspoloživa za prodaju definisana su MRS 39 kao finansijska sredstva koja 
ne pripadaju nijednoj od preostalih kategorija finansijskih sredstava. 

3) Zajmovi i potraživanja prema paragrafu MRS 39 predstavljaju nederivatna finansijska sredstva sa 
fiksnim i odredivim isplatama. Ona nisu sredstva kotirana na tržištu osim ako pravno lice namerava da ih 
proda (sredstva koja se drže radi trgovanja), ako ih naznači kao raspoloživa za prodaju i ako imalac ovih 
sredstava ne može u značajnoj meri povratiti svoje celokupno početno ulaganje u njih. 

3.9 .  Zalihe 
 

Zalihe materijala i robe se mere po nabavnoj vrednosti. Nabavnu vrednost čine svi troškovi nabavke za 
dovođenje zaliha na njihovo sadašnje mesto i stanje. Troškovi nabavke zaliha obuhvataju kupovnu cenu, 
uvozne dažbine i druge obaveze (osim onih koje Društvo može naknadno da povrati od poreskih vlasti), 
troškove prevoza, manipulativne troškove i druge troškove koji se mogu direktno pripisati nabavci. Popusti, 
rabati i druge slične stavke se oduzimaju pri utvrđivanju troškova nabavke. Kursne razlike nastale od dana 
preuzimanja zaliha do dana plaćanja obaveza u stranoj valuti i troškovi kamata nisu uključeni u trošak 
nabavke. 
 
Izlaz zaliha materijala i robe se evidentira metodom prosečne ponderisane cene.  
Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda se mere po ceni koštanja, odnosno po neto prodajnoj 
vrednosti, ako je niža. Cenu koštanja čine svi troškovi konverzije i drugi nastali troškovi neophodni za 
dovođenje zaliha na njihovo sadašnje mesto i stanje, odnosno: 
-  troškovi direktnog rada; 
-  troškovi direktnog materijala;  
-  troškovi pozajmljivanja ukoliko ispunjavaju uslove za priznavanje saglasno MRS 23; i 
-  indirektni, odnosno opšti proizvodni troškovi. 

U vrednost zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda ne ulaze, već predstavljaju rashod perioda:   
-  neuobičajeno veliko rasipanje materijala, radne snage ili drugi troškovi proizvodnje; 
- troškovi skladištenja, osim ako ti troškovi nisu neophodni u procesu proizvodnje pre naredne faze 
proizvodnje; 
- režijski troškovi administracije koji ne doprinose dovođenju zaliha na sadašnje mesto i u sadašnje stanje; i 
-  troškovi prodaje 

Neto prodajna vrednost predstavlja procenjenu prodajnu vrednost, umanjenu za procenjene troškove 
prodaje i procenjene troškove dovršenja (kod nedovršene proizvodnje). Ukoliko je neto prodajna vrednost 
zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda niža od njihove cene koštanja, vrši se delimičan otpis do 
neto prodajne vrednosti. 

3.10 Dati i primnjeni avansi 

Avans predstavlja kratkoročnu obavezu za primaoca avansa za buduću isporuku dobara ili pružanje usluge, 
odnosno kratkoročno potraživanje za davaoca avansa. 

3.11 Kratkoročna potraživanja od kupaca i plasmani 

Kratkoročna potraživanja obuhvataju potraživanja od kupaca – zavisnih i drugih povezanih pravnih lica i 
ostalih kupaca u zemlji i inostranstvu po osnovu prodaje proizvoda, robe i usluga. 

Kratkoročni plasmani obuhvataju kredite, hartije od vrednosti i ostale kratkoročne plasmane sa rokom 
dospeća, odnosno prodaje do godinu dana od dana činidbe, odnosno od dana bilansa. 

Kratkoročna potaživanja od kupaca mere se po vrednosti iz originalne fakture. Ako se vrednost u fakturi 
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 
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kursne razlike u korist prihoda ili na teret rashoda. Potraživanja iskazana u stranoj valuti na dan bilansa 
preračunavaju se prema važećem srednjem kursu NBS, a kursne razlike priznaju se kao prihod ili rashod 
perioda. 

Kratkoročni finansijski plasmani koji se ne drže radi trgovanja mere se po amortizovanoj vrednosti, ne 
uzimajući u obzir nameru Društava da ih drže do dospeća. 

Ukoliko postoji verovatnoća da Društvo neće biti u stanju da naplati sve dospele iznose (glavnicu i kamatu) 
prema ugovornim uslovima za date kredite, potraživanja ili ulaganja koja se drže do dospeća koja su iskazana 
po amortizovanoj vrednosti, nastao je gubitak zbog obezvređivanja ili nenaplaćenih potraživanja. 

Otpis kratkoročnih potaživanja i plasmana kod kojih postoji verovatnoća nenaplativnosti vrši se indirektnim 
otpisivanjem, dok se u slučajevima kada je nemogućnost naplate izvesna i dokumentovana, otpis, u celini ili 
delimično, vrši direktnim otpisivanjem. 
Verovatnoća nemogućnosti naplate utvrđuje se u svakom konkretnom slučaju na osnovu dokumentovanih 
razloga (stečaj, odnosno likvidacija dužnika, prezaduženost, otuđenje imovine, prinudno poravnanje, 
vanparnično poravnanje, zastarelost, sudsko rešenje, akt upravnog organa, kao i u drugim slučajevima za 
koja Društvo poseduje verodostojnu dokumentaciju o nenaplativosti.)  

3.12    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 uključena su u obaveze po kreditima u okviru tekućih 
obaveza, u bilansu stanja. 

3.13   Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja 

S obzirom na to da se PDV obračunava i plaća po poreskim periodima (kalendarski mesec) na kraju poreskog 
perioda vrši se zatvaranje računa grupe 27 (analogno sa računima grupe 47 gde se iskazuju obaveze za PDV). 
Saldo se iskazuje samo na računu 279 – Potraživanja za više plaćeni PDV (odnosno na računu 479 – Obaveze 
za PDV po osnovu razlike obračunatog PDV-a i prethodnog poreza. Pritom, nakon plaćanja poreske obaveze 
(u roku od petnaest dana po isteku poreskog perioda) zatvara se saldo na računu 479, dok saldo na računu 
279 postoji dok obveznik PDV-a ne iskoristi poreski kredit ili ne ostvari pravo na povraćaj poreza. 

Aktivna vremenska razgraničenja predstavljaju stavke aktive koje na dan bilansa stanja pokazuju privremeni 
imovinski oblik, a već u sledećem obračunskom periodu mogu predstavljati troškove poslovanja, konkretni 
imovinski oblik ili realno potraživanje po osnovu nastanka prihoda. 

3.14 Kapital 

Struktura kapitala podeljena je u osnovni kapital, rezerve (emisiona premija, zakonske, statutarne i druge 
rezerve), revalorizacione rezerve, neraspoređeni dobitak ranijih i tekuće godine, gubitak.  Obične i 
preferencijalne akcije se klasifikuju kao osnovni kapital. Dodatni eksterni troškovi koji se direktno pripisuju 
emisiji novih akcija ili opcija prikazuju se u kapitalu kao odbitak od priliva, bez poreza. 

3.15 Obaveze po kreditima 

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; sve razlike između 
ostvarenog priliva (umanjenog za transakcione troškove) i iznosa otplata, priznaju se u bilansu uspeha u 
periodu korišćenja kredita primenom metode efektivne kamatne stope. 

Obaveze po kreditima se klasifikuju kao tekuće, osim ukoliko Društvo nema bezuslovno pravo da odloži 
izmirenje obaveza za najmanje 12 meseci nakon datuma bilansa stanja. 

3.16  Obaveze prema dobavljačima 

Obaveze prema dobavljačima su obaveze plaćanja dobavljaču za preuzetu robu ili primljene usluge u 
redovnom toku poslovanja. Obaveze prema dobavljačima se klasifikuju kao tekuće  ukoliko dospevaju za 
plaćanje u roku od 1 godine ili kraćem (odnosno u okviru redovnog ciklusa poslovanja ukoliko je  duži). U 
suprotnom, ove obaveze  se iskazuju kao  dugoročne. Obaveze prema dobavljačima se inicijalno iskazuju po 
fer vrednosti, a naknadno se odmeravaju prema amortizovanoj vrednosti korišćenjem metoda efektivne 
kamatne stope. 
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3.17  Tekući i odloženi porez na dobit  
 

Tekući porez 
Porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa propisima o oporezivanju Republike 
Srbije. Konačni iznos obaveze poreza na dobitak utvrđuje se primenom poreske stope od 15% na poresku 
osnovicu utvrđenu u poreskom bilansu Društva. Poreska osnovica prikazana u poreskom bilansu uključuje 
dobitak prikazan u zvaničnom bilansu uspeha koji se koriguje za stalne razlike koje su definisane propisima o 
oporezivanju Republike Srbije.  
 
Republički propisi ne predviđaju 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 koristiti za 
umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od 5 godina.  
 
 
Odloženi porez 
Odloženi porez na dobitak se obračunava korišćenjem metode utvrđivanja obaveza prema bilansu stanja, za 
privremene razlike proizašle između knjigovodstvene vrednosti sredstva i obaveza u finansijskim izveštajima 
i njihove odgovarajuće poreske osnovice korišćene u izračunavanju oporezivog dobitka. Odložene poreske 
obaveze se priznaju za sve oporezive privremene razlike, dok se odložena poreska sredstva priznaju u meri u 
kojoj je verovatno da će oporezivi dobici biti raspoloživi za korišćenje odbitnih privremenih razlika. 
 
Odloženi porez se obračunava po poreskim stopama za koje se očekuje da će se primenjivati u periodu kada 
se sredstvo realizuje ili obaveza izmiruje. Odloženi porez se evidentira na teret ili u korist bilansa uspeha, 
osim kada se odnosi na pozicije koje se knjiže direktno u korist ili na teret kapitala, i u tom slučaju se 
odloženi porez takođe raspoređuje u okviru kapitala. 

3.18 Primanja zaposlenih 

Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada (grupa 45) obuhvataju obaveze za neto zarade i neto naknade 
zarada koje se refundiraju, poreze i doprinose po navedenim osnovama na teret zaposlenog i na teret 
poslodavca. 

3.19 Priznavanje poslovnih 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.  

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.  

a) Prihod od prodaje – proizvodnja 
 

Društvo proizvodi i prodaje procesnu opremu. Prihod od prodate robe se priznaje kada Društvo isporuči 
proizvode kupcu, kada kupac ima puno pravo raspolaganja preuzetm opremom i kada ne postoji bilo kakva 
neispunjena obaveza koja bi mogla da utiče na prihvatanje proizvoda od strane kupca. Isporuka se nije 
dogodila sve dok se proizvod ne isporuči na naznačeno mesto, dok se rizik zastarevanja i gubitka ne prenese 
na kupca, i sve dok ili kupac ne prihvati proizvode u skladu sa kupoprodajnim ugovorom, ili ne isteknu 
rokovi za prihvatanje proizvoda, ili dok Društvo ne bude imalo objektivne dokaze da su svi kriterijumi za 
prihvatanje prozvoda ispunjeni.  

b) Prihod od prodaje usluga 
 

Društvo prodaje usluge mašinske obrade, remonta već postojeće opreme, postrojenja i slično. Ove usluge se 
pružaju na bazi utrošenog vremena i materijala, ili putem ugovora sa fiksnom cenom, sa uobičajeno 
definisanim ugovorenim uslovima. Ukoliko nastanu okolnosti koje mogu da promene početne procene 
prihoda, troškova ili vreme potrebno za kompletiranje, procene se revidiraju. Ova revidiranja mogu dovesti 
do povećanja ili smanjenja procenjenih prihoda ili troškova i odražavaju se na prihod u periodu u kome je 
rukovodstvo priznalo okolnosti koje su dovele do revidiranja. Prihodi od usluga iskazani su srazmerno 
stepenu završenosti usluge na dan bilansiranja. 
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3.20  Priznavanje poslovnih rashoda 

Ukupne poslovne rashode čine: nabavna vrednost prodate robe; troškovi materijala; troškovi zarada, 
naknada zarada i ostali lični rashodi; troškovi amortizacije i rezervisanja; troškovi proizvodnih usluga; i 
nematerijalni troškovi. 

 

Osnovni elementi i načela priznavanja rashoda su: 
 
- rashodi se priznaju, odnosno evidentiraju i iskazuju kada smanjenje budućih ekonomskih koristi koje  

je povezano sa smanjenjem sredstava ili povećanjem obaveza može pouzdano da se izmeri; 
- rashodi se priznaju na osnovu neposredne povezanosti rashoda sa prihodima (načelo uzročnosti); 
- kada se očekuje da će ekonomske koristi priticati tokom nekoliko obračunskih perioda, a povezanost sa 

prihodom može da se ustanovi u širem smislu ili posredno, rashodi se priznaju putem postupka 
sistemske i razumne alokacije; 

- rashodi se priznaju kada izdatak ne donosi nikakve ekonomske koristi ili kada i do iznosa do kojeg 
buduće ekonomske koristi ne ispunjavaju uslove ili su prestale da ispunjavaju uslove za priznavanje u 
bilansu stanja kao sredstvo; 

- rashodi se priznaju i u onim slučajevima kada nastane obaveza bez istovremenog priznavanja sredstva. 

3.21    Finansijski prihodi i rashodi 

Finansijski prihodi i rashodi obuhvataju: prihode i rashode od kamata (nezavisno od toga da li su dospeli i da 
li se plaćaju ili pripisuju iznosu potraživanja ili obaveze na dan bilansiranja); prihode i rashode od kursnih 
razlika; prihode i rashode iz odnosa sa povezanim pravnim licima; i ostale finansijske prihode i rashode.  

Prihodi od dividendi priznaju se kao prihod u godini kada se iste odobre za isplatu. 

3.22  .  Ostali prihodi i rashodi 

Ostali prihodi obuhvataju dobitke po osnovu: prodaje nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava, 
prodaje hartija od vrednosti u učešću u kapitalu pravnih lica i prodaje materijala;  viškova; efekata ugovorene 
zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi; naplate otpisanih 
potraživanja; i ostalih nepomenutih prihoda. 

Ostali rashodi  obuhvataju rashode po osnovu:  prodaje i rashodovanja nekretnina, postrojenja, opreme i 
bioloških sredstava, prodaje hartija od vrednosti u učešću u kapitalu pravnih lica i prodaje materijala; 
manjkova; efekata ugovorene zaštite od rizika, osim efekata po osnovu valutne klauzule; i direktnih otpisa 
potraživanja. 
 
 
4. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA 
 
 
Društvo je u svom redovnom poslovanju u različitom obimu izloženo određenim finansijskim rizicima i to: 
 
- kreditni rizik, 
- tržišni rizik (koji obuhvata rizik od promene kursa stranih valuta, rizik od promene kamatnih stopa i 

rizik od promene cena) i 
- rizik likvidnosti. 
 
Upravljanje rizicima u Društvu je usmereno na minimiziranje potencijalnih negativnih uticaja na finansijsko 
stanje i poslovanje Društva u situaciji nepredvidivosti finansijskih tržišta. 
 
Društvo ne koristi nikakve finansijske instrumente zaštite od efekata finansijskih rizika na poslovanje iz 
razloga što takvi instrumenti nisu u širokoj upotrebi, niti postoji organizovano tržište takvih instrumenata u 
Republici Srbiji. 
 
4.1. Kreditni rizik 

 
Društvo je izloženo kreditnom riziku koji predstavlja rizik da dužnici neće biti u mogućnosti da dugovanja 
prema Društvu izmire u potpunosti i na vreme, što bi imalo za rezultat finansijski gubitak Društva. Kreditni 
rizik obuhvata dugoročne i kratkoročne finansijske plasmane, potraživanja i date garancije i jemstva trećim 
licima. 
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U slučaju povećanja iznosa dospelih potraživanja i shodno tome povećane izloženosti kreditnom riziku, 
Društvo primenjuje mehanizme predviđene poslovnom politikom. 
 
Izloženost Društva kreditnom riziku ograničena je uglavnom na potraživanja od kupaca na dan bilansa. 
 
 
4.2. Tržišni rizik 

 
Rizik da će fer vrednost ili budući tokovi gotovine finansijskog instrumenta fluktuirati usled promena tržišnih 
cena. Tržišni rizik se sastoji od tri vrste rizika:  
 
- valutnog rizika, 
- rizika kamatne stope i  
- drugih rizika od promene cene. 
 
4.2.1....Rizik od promene kursa stranih valuta 
 
Valutni rizik je rizik od fluktuiranja fer vrednosti ili budućih tokova gotovine finansijskog instrumenta usled 
promene deviznog kursa. 
 
Valutni rizik (ili rizik od kursnih promena) se javlja kod finansijskih instrumenata koji su označeni u stranoj 
valuti, to jest u valuti koja nije funkcionalna valuta u kojoj su oni odmereni.  
 
Knjigovodstvena vrednost monetarnih sredstava i obaveza Društva u stranim valutama na dan izveštavanja je 
sledeća: 
 

Hiljada dinara 
 Imovina  Obaveze 
 2016  2015  2016  2015 
        

EUR 4.437  4.370  -  - 
        
 4.437  4.370  -  - 

 
Na osnovu obelodanjene strukture imovine i obaveza u stranim valutama evidentno je da je Društvo pre 
svega osetljivo na promene deviznog kursa EUR. 
 
U sledećoj tabeli prikazana je osetljivost Društva na apresijaciju i depresijaciju RSD za 10% u odnosu na 
pomenute strane valute. Stopa osetljivosti od 10% predstavlja procenu rukovodstva Društva u pogledu 
mogućih promena kursa RSD u odnosu na EUR. 

Hiljada dinara 
 2016  2015 
 +10%  -10%  +10%  -10% 
        

EUR 444  (444)  437  (437) 
        
 444  (444)  437   (437) 

 
 
4.2.2....Rizik od promene kamatnih stopa 
 
Rizik od promene kamatnih stopa je rizik da će fer vrednost ili budući tokovi gotovine finansijskog 
instrumenta fluktuirati usled promena tržišnih kamatnih stopa. 
 
Rizik od kamatne stope se javlja kod kamatonosnih finansijskih instrumenata priznatih u bilansu stanja (na 
primer, krediti i potraživanja i emitovani dužnički instrumenti) i kod nekih finansijskih instrumenata koji 
nisu priznati u bilansu stanja (na primer, nekim obavezama po kreditima) kod kojih je kamatna stopa 
varijabilna. 
 
Društvo nema sredstva i obaveze sa varijabilnom kamatnom stopom na dan 31.12.2016. godine. 
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4.2.3....Rizik od promene cena 
 

Rizik od promene cena je rizik da će fer vrednost ili budući tokovi gotovine finansijskog instrumenta 
fluktuirati zbog promena tržišnih cena (koje nisu one koje nastaju od rizika kamatne stope ili valutnog 
rizika), bilo da su te promene prouzrokovane faktorima specifičnim za pojedinačni finansijski instrument ili 
njegovog emitenta, ili da faktori utiču na sve slične finansijske instrumente kojima se trguje na tržištu. 
 
Rizik od promene cena se javlja kod finansijskih instrumenata zbog promena, na primer, cena robe ili cena 
kapitala. 
 
 
4.3. Rizik likvidnosti 

 
Rizik likvidnosti je rizik da će Društvo imati poteškoća u izmirenju obaveza povezanih sa finansijskim 
obavezama. 
 
Rukovodstvo Društva upravlja rizikom likvidnosti na način koji mu obezbeđuje da Društvo u svakom 
trenutku mora da ispunjava sve svoje dospele obaveze. Društvo upravlja rizikom likvidnosti održavajući 
odgovarajuće novčane rezerve, praćenjem planiranih i stvarnih novčanih tokova i održavanjem adekvatnog 
odnosa priliva finansijskih sredstava i dospeća obaveza. 
 
Ročnost dospeća finansijskih obaveza Društva data je u sledećoj tabeli: 
 

Hiljada dinara 

2016. godina dо 1  оd 1 dо 2  оd 2 dо 5  Ukupno 

        

Obaveze iz poslovanja 4.306  -  -  4.306 
Ostale krat. Obaveze (pdv, 
takes, naknade) 954      954 

          5.260    -  -  5.260 

2015. godina dо 1  оd 1 dо 2  оd 2 dо 5  Ukupno 

Obaveze iz poslovanja 5.654  -  -  5.654 
Ostale krat. Obaveze (pdv, 
takes, naknade) 61      61 

 5.715  -  -  5.715 

 
 
Prikazani iznosi zasnovani su na nediskontovanim novčanim tokovima na osnovu najranijeg datuma na koji 
će Društvo biti obavezno da takve obaveze namiri (aktuelni anuitetni plan). 
 
 
 

5. PORESKI RIZICI 
 
Poreski propisi Republike Srbije se često različito tumače i predmet su čestih izmena. Tumačenje poreskih 
propisa od strane poreskih vlasti u odnosu na transakcije i aktivnosti Društva mogu se razlikovati od 
tumačenja rukovodstva. Usled toga, transakcije mogu biti osporene od strane poreskih vlasti i Društvu može 
biti određen dodatni iznos poreza, kazni i kamata. Period zastarelosti poreske obaveze je pet godina, odnosno 
poreske vlasti imaju pravo da odrede plaćanje neizmirenih obaveza u roku od pet godina od kada je obaveza 
nastala.  
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6. Nekretnine, postrojenja i oprema 
 

 
Zemljište 

Građevinski 
objekti 

Postrojenja 
i oprema 

Ostale nekretnine, 
postrojenja i 

oprema 

Nekretnine, 
postrojenja i 

oprema u pripremi Ukupno 

Nabavna vrednost  
      Stanje 01. januar  2016. 321 114.321 62.031 79 - 176.752 

Nove nabavke - -   2.258 - -      2.258 

Otuđenja i rashodi - -  - - -         - 

Prenos sa osnovnih sredstava 
u pripremi - -  - - -          - 

Stanje 31. decembra 2016. 321 114.321 64.289 79 - 179.010 

Ispravka vrednosti 
      Stanje 01. januara 2016. - 101.089 54.367 52 - 155.508 

Otuđenja i rashodi -   - - - - - 

Amortizacija za 2016. godinu -          757            2.280  1 -     3.038 

Stanje 31. decembra 2016. - 101.846 56.647 53 - 158.546 

       Sadašnja vrednost 
01.01.2016. 321 13.232 7.664   27 - 21.244 
Sadašnja vrednost 
31.12.2016. 321 12.475 7.642    26  - 20.464 

         
 
Najznačajnije promene se odnose na nove nabavke opreme u iznosu od RSD 2.258 i redovne amortizacije. 
Amortizacija u iznosu od RSD 3.038  (2015: RSD 3.234) iskazana je u okviru troškova poslovanja u bilansu 
uspeha. 
 
 
Građevinski objekti i zemljište se vode u poslovnim knjigama i registru osnovnih sredstava Tehnoradionica 
AD Zrenjanin, koja je jedan od pravnih sledbenika DP „Tehnorada“, a pre toga RO „Radionica“. „Radionica“ 
je najstarija firma u sklopu bivšeg Kombinata IPK Servo Mihalj, a koja je bila osnovana za potrebe izgradnje i 
održavanja fabrike šećera u Zrenjaninu. Od tada je RO „Radionica“ prošla kroz brojne svojinske 
transformacije i sada posluje kao Tehnoradionica AD Zrenjanin.  
 
U svim pomenutim transformacijama je sadašnja Tehnoradionica AD poslovala u objektima koji se nalaze.  
Za sve novoizgrađene objekte u prethodnim obračunskim periodima podneti su zahtevi za za legalizacijom. 
 
 
 

7. Dugoročni finansijski plasmani 
 2016 2015 
   
Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica „Tehnogradnja“ AD Zrenjanin 6.726 6.726 
Dugoročni stambeni krediti zaposlenima                                             370 381 
   
Ukupno 7.096 7.107 
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8. Zalihe 
 2016 2015 
   
Sirovine i materijal 10.038 14.192 
Rezervni delovi 1.700 1.701 
Alat i inventar 8.268 8.171 
Minus: ispravka vrednosti – alat i sitan inventar (7.604) (7.495) 
Gotovi proizvodi 2.658 2.658 
Roba 18 18 
Dati avansi dobavljačima u zemlji 137 137 
Minus: ispravka vrednosti - - 
Ukupno zalihe – neto 15.215 19.382 

 
Kao gotovi proizvodi na zalihama nalazi se ljuštilica koja je napravljena za investitora koji je naknadno 
odustao od kupovine i čija je proknjižena vrednost niža od trenutne tržišne vrednosti. 
 
Ostale zalihe koje su starije od 365 dana se vode u poslovnim knjigama po cenama koje su niže od 
tržišnih cena (neto prodajne vrednosti). 
 

 

9. Potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja 
 

 2016 2015 

   

Potraživanja po osnovu prodaje   

Kupci u zemlji 15.536 9.963 

Minus: rezervisanja za umanjenje vrednosti    (5.630)   (5.063) 

Ukupno potraživanja od kupaca – neto 9.906 4.900 

 
  

 2016 2015 

Druga potraživanja   

Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa i ostalo 2 2 

Potraživnaja – refundacija od RFZO za bolovanje preko 30 dana 30 - 

Ukupno druga potraživanja 32 2 

Ukupno potraživanja – neto 9.938 4.902 

 
 

 
 

 Kupci u 
zemlji  

Bruto potraživanje na početku godine 9.963  

Bruto potraživanje na kraju godine 15.536  

Ispravka vrednosti na početku godine 5.063  

Smanjenje ispravke vrednosti u toku godine po osnovu direktnog otpisa -  

Povećanje ispravke vrednosti u toku godine (napomena 25) 567  

Ispravka vrednosti na kraju godine 5.630  

   

NETO STANJE   

31.12.2016. godine 9.906  

31.12.2015. godine 4.900  
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 Potraživanja 

do 365 dana 
starosti 

Potraživanja 
starija od 365 

dana Ukupno 

Starosna struktura potraživanja na dan 
31.12.2016. godine 

   
Potraživanja od kupaca u zemlji (bruto)              9.870  

             
5.666      

          
15.536 

Ispravka vrednosti                     -             5.630   5.630  

Ukupno potraživanja od kupaca – neto 
            

9.870                 36  
 

9.906 

 
 
Potraživanja nisu obezbeđena hipotekom, bankarskim garancijama ili menicama. 
 
 
 
 

10. Kratkoročni finansijski plasmani 
 

 2016 2015 
Kratkoročni krediti i zajmovi zaposlenima 12 - 
Ukupno kratkoročni finansijski plasmani 12 - 

 
 
 
 

11. Gotovina i gotovinski ekvivalenti 
 2016 2015 
Gotovina u banci – dinarski tekući račun 17.841 17.340 
Gotovina u banci – devizni  račun 4.437 4.370 
Ukupno gotovina i gotovinski ekvivalenti 22.278 21.710 

 
 
 
 

12. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja 
 

 2016 2015 
   
Porez na dodatu vrednost 27 876 
Unapred plaćeni troškovi 148 149 
Potraživanja za nefakturisani prihod 2.500 2.500 
Razgraničeni troškovi po osnovu obaveza   
Ukupno 2.675 3.525 
   
Odložena poreska sredstva 486 445 
 3.161 3.970 
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13. Kapital i rezerve 
 

 

 
Akcijski 

kapital 
Ostali 

kapital 
Reze-

rve 

Neraspo-
ređena 

dobit  
Gubitak do 
visine kapitala Ukupno 

        

Stanje 1. januara 2015.  64.507 2.185 2.774 2.864                    -   72.330 

Ukupna povećanja u prethodnoj godini 
– dobitak  -                 - 174 

 
270 

 
                     - 

 
444 

Ukupna smanjenja u prethodnoj 
godini (prenos na rezerve)     

 
(174) 

  
                     - 

 
(174) 

Stanje na dan 31.decembra 2015.  64.507 2.185 2.948 2.960                    -   72.600 

        

Stanje 1. januara 2016.  64.507 2.185 2.948 2.960                    -   72.600 

Ukupna povećanja u tekućoj godini – 
dobitak  - - 270 

 
304 

 
                     - 

 
            574 

Ukupna smanjenja u tekućoj godini      (270)                      -           (270) 

Stanje na dan 31.decembra 2016.    64.507 2.185 3.218 
 

2.994 
 

          - 
 

72.904 

 
   

 
 

   

 
13.1.         Osnovni kapital 
 
 
Osnovni kapital Društva Tehnoradionica AD Zrenjanin obuhvata akcijski kapital (obične akcije) i ostali 
kapital. 
 
Struktura akcijskog kapitala u poslovnim knjigama Društva na dan 31. decembar  2016. godine je sledeća: 
 

                                                      

                                                                                                    Učešće    U hiljadama                            Broj 
                                                                                                           u %             dinara                          akcija 
Obične akcije: 
-Akcionarski fond RS, Beograd                                              39,05              25,189                        50.378 
-ECONOMING PRO Zrenjanin                                              24,99               16.120                        32.240 
-Kljaić Goran                                                                              24,99               16.120                        32.240 
-Republički fond PIO, RS                                                           7,46                 4.811                           9.622 
-Gille promet DOO                                                                      0,75                    483                              965 
-Jovanović doo Zrenjanin                                                          0,76                    491                               981   
-Manjinski akcijski kapital                                                         2,01                1.294                            2.588 
                                                                                                    100,00              64.507                        129.014 
 
Sve emitovane akcije su u potpunosti plaćene. 
 
Ostali kapital, iskazan u Bilansu stanja na dan  31.  decembra 2016.  godine u iznosu od 2.185  hiljada dinara 
predstavlja ostale oblike osnovnog kapitala koji je prenet iz vanposlovnih izvora u poslovne izvore i koji  
nije upisan u registar privrednih subjekata (663 hiljada dinara) i neotpisanu vrednost prenete poslovne 
imovine (likvidacionog ostatka) PU Tehnorad u likvidaciji po osnovu likvidacije dana 15.12.2013. godine, a 
čiji je Tehnoradionica AD pravni sledbenik i jedan od osnivača (1.522 hiljada dinara). 
 
  
 13.2          Neraspoređena dobit 
 
Promene na računu neraspoređena dobit su bile kao što sledi: 
 

 2016 2015 
Stanje 1. januara  2.960 2.864 
Dobit za godinu 304 270 
Prenos na statutarne i ostale rezerve (270) (174) 
Stanje 31. decembra  2.994 2.960 
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  13.3          Rezerve 
 
Promene na računu rezerve su bile kao što sledi: 
 

 2016 2015 
Stanje 1. januara  2.948 2.774 
Povećanje u toku godine 270 174 
Stanje 31. decembra  3.218 2.948 

 
 
 
14. Obaveze iz poslovanja 
 

 2016 2015 
   
Primljeni avansi 2.500 3.523 
Dobavljači u zemlji 1.675 1.999 
Dobavljači u inostranstvu 107 107 
Ostale obaveze iz poslovanja 25 25 
Ukupno obaveze iz poslovanja                                                                          4.307              5.654 

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

vremenska razgraničenja 
 

 2016 2015 
   
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost 912 49 
Pasivna vremenska razgraničenja / zaštita životne sredine i ostale 
obaveze / 12 12 
Ostale kratkoročne obaveze 29 - 
Ukupno 953 61 

 
 
 
16.   Usaglašavanje potraživanja i obaveza 

 
 
Društvo je izvršilo usaglašavanje svojih potraživanja i obaveza sa stanjem na dan 31. decembra 2016. i 2015. 
godine. U postupku usaglašavanja sa poslovnim partnerima, nisu utvrđena materijalno značajna 
neusaglašena potraživanja i obaveze. 
 
 
 
 
17. Poslovni prihodi 
 

 2016 2015 
   
Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu 307 723 
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu 70.774 93.809 
Ukupno  70.081 94.532 
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18. Poslovni rashodi 
 2016 2015 
   
Nabavna vrednost prodate robe  67 406 
Troškovi materijala 39.514 54.091 
Troškovi goriva i energije 2.583 2.927 
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi 
(napomena 19) 19.750 23.712 
Troškovi amortizacije i rezervisanja (napomena 6) 3.038 3.234 
Troškovi proizvodnih usluga (napomena 20) 2.761 6.119 
Nematerijalni troškovi (napomena 21) 2.604 3.379 
Ukupno 70.317 93.868 

 
 
 
19. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi 
 

 2016 2015 

   

Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) 15.629 17.136 

Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade na teret poslodavca 2.798 3.068 

Ostali lični rashodi i naknade 1.323 3.508 

Ukupno 19.750 23.712 

 
 
 
20. Troškovi proizvodnih usluga 
 

 2016 2015 
   
Proizvodne usluge 1.722 3.376 
Transportne usluge 335 1.727 
Usluge održavanja 401 794 
Troškovi sajmova - - 
Reklama i propaganda  53 26 
Troškovi zaštite na radu 179 173 
Ostali troškovi proizvodnih usluga 71 23 
Ukupno 2.761 6.119 

 
 
 
21. Nematerijalni troškovi 
 

 2016 2015 
   
Neproizvodne usluge  1.611 1.925 
Reprezentacija 164 730 
Premije osiguranja 176 171 
Troškovi platnog prometa 86 148 
Troškovi članarina 8 23 
Troškovi poreza 294 320 
Ostalo – takse 265 62 
Ukupno 2.604 3.379 

 
 
22. Finansijski prihodi 

 2016 2015 
   
Pozitivne kursne razlike  66 53 

   Ukupno 66 53 
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23. Finansijski rashodi 

 2016 2015 
   
Rashodi kamata - 20 
Negativne kursne razlike - 26 
Ukupno - 46 

 
 
24. Ostali prihodi 
 

 2016 2015 
   
Ostali prihodi - - 
Ukupno - - 

 
 
25. Ostali rashodi 
 

 2016 2015 
   
Ispravka vrednosti potraživanja 567 277 
Ostali rashodi - 251 
Ukupno 567 528 

 
 
26. Porez na dobit 
 

 2016 2015 
   
Finansijski rezultat u bilansu uspeha (dobitak pre oporezivanja) 263 143 
Finansijski rezultat u bilansu uspeha – gubitak - - 
   
Poslovni dobitak 263 143 
Usklađivanje i korekcija rashoda u poreskom bilansu                     274 1.084 
Usklađivanje i korekcija prihoda u poreskom bilansu - - 
Oporeziva poslovna dobit 537 1.227 
Umanjenje za iznos gubitka iz ranijih godina                          - - 
   
Umanjena poreska osnovica 537 1.227 
Obračunat porez (15%) 81 184 
Umanjenje obračunatog poreza po osnovu poreskih podsticaja  i 
oslobađanja                                                                                   81 184 
Tekući porez na dobit - - 

 
 
Obračun poreza na dobitak vrši se po stopi od 15% (2015: 15%) u skladu sa poreskim propisima, odvojeno za 
poslovni i kapitalni podbilans. Vrši se usklađivanje pojedinih pozicija prihoda i rashoda, a poreska osnovica 
se umanjuje za gubitke ranijih godina i prihode od dividendi i udela u dobiti kod pravnih lica rezidenata. 
Obračunati porez se umanjuje za poreska oslobađanja po osnovu poreskih podsticaja (za zapošljavanje  
novih radnika, ulaganja u osnovna sredstva). 
 
 
                                                                                                     

                                                                                                             MARKO STANIVUKOVIĆ, IZVRŠNI DIREKTOR 

                                                                                                                    TEHNORADIONICA AD ZRENJANIN 
 
 
                                                                                                                 ____________________________ 
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I  -  OPŠTI PODACI 
 

 

1. Poslovno ime Tehnoradionica AD Zrenjanin 

Sedište i adresa Zrenjanin , Petra Drapšina 1 

Matični broj 08682445 

PIB 101162202 

2. WEB sajt i E-mail adresa www.tehnoradionica.rs 
office@tehnoradionica.rs 
tehnoradionica@gmail.com 

3. Broj i datum Rešenja o upisu u Registar 
privrednih subjekata 

Fi 1560/98; BD 24186 APRBD 185683/2006 

4. Delatnost (šifra i opis) 2829 – Proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte 
namene 

5. Broj zaposlenih (prosečan broj u 2016.godini) 30 

6. Broj akcionara (na dan 31.12.2016.) 67 

  

7. DESET NAJVEĆIH AKCIONARA 

Red. 
Br. 

Poslovno ime (ime i prezime) Broj akcija na dan 
31.12.2016. godine 

Učešće u osnovnom kapitalu na 
dan 31.12.2016. 

1. Akcionarski Fond AD Beograd 50.378 39,05 

2. Economing Pro Zrenjanin 32.240 24,99 

3. Goran Kljaić 32.240 24,99 

4. Republički Fond PIO, RS 9.622 7,46 

5. Keramika Jovanović doo, Zrenjanin 981 0,76 

6. DOO Gile-Promet Zrenjanin 965 0,75 

7.  Đurić Dragan 582 0,45 

8.  Andrač Bosiljkov 35 0,03 

9. Antal Lacko 35 0,03 

10. Slobodan Radonjić 35 0,03 

 

8. Vrednost osnovnog kapitala 64.507.000,00 dinara 

9. Broj izdatih akcija 129.014 

CFI kod ESVUFR 

ISIN broj RSTHNRE32550 

 

10. Zavisna društva Društvo nema zavisnih društava 

 

11. Poslovno ime, sedište i poslovna adresa revizorske kuće koja je 
revidirala poslednji finansijski izveštaj 

Libra Audit doo, 21000 Novi Sad, 
Beogradski Kej 3 

12.  Naziv organizovanog tržišta na koje su uključene akcije Beogradska Berza AD Beograd 

13. Finansijski izveštaji za 2016. godinu odobreni su od strane Odbora direktora 27.02.2017. godine i biće 
dostavljeni na razmatranje i usvajanje redovnoj godišnjoj Skupštini, sa mišljenjem revizora. 
Finansijski izveštaji dostavljeni su u APR 27.02.2017. godine gde su evidentirani pod brojem  Fin 
10190/2017. 

14. Revizija finansijskih izveštaja za 2016. godinu će biti izvršena od strane ovlašćenog revizora Libra 
Audit doo.  
 

 
15. 

 
 
 
 

 
Opis poslovnih 
aktivnosti 

 
Privredno društvo, Tehnoradionica AD se bavi pružanjem proizvodno-
montažnih, mašinskih, elektro i instalaterskih radova, održavanjem, kao i 
trgovinom na veliko proizvodima i robom iz oblasti metalne i mašinske 
industrije. Pomenuti radovi i usluge se pružaju kupcima/investitorima u 
prehrambenoj, građevinskoj, hemijskoj, elektro, metalskoj, tekstilnoj i drugim 
industrijama. 

16. Organizaciona 
struktura 

Društvo je organizovano kao javno jednodomno akcionarsko društvo. Organi 
Društva su Skupština i Odbor direktora (tri člana Odbora direktora – vidi dole II 
Podaci o upravi). Društvo nema organizovanu internu reviziju, ali nadzorne 
funkcije obavljaju neizvršni direktori koji su članovi Odbora direktora.   
Ostali organizacioni delovi privrednog društva su služba zajedničkih poslova 
(finansije i računovodstvo, nabavka,prodaja) i proizvodni sektor (komercijalno-
tehnička priprema, RJ bravari i RJ strugari). 

 
 
 
 
 
 

mailto:tehnoradionica@gmail.com
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II   -  PODACI O UPRAVI 

 
Tehnoradionica AD Zrenjanin je, prema važećem Zakonu o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/11 i 
99/11), organizovano kao jednodomno akcionarsko društvo.  
 

1. Članovi uprave (na dan 31.12.2016. godine) – Odbor direktora 
 

Red. 
Br. 

Ime, Prezime i prebivalište, obrazovanje Položaj člana odbora 
direktora 

1. Marko Stanivuković, Zrenjanin, dipl. ing. mašinstva Izvršni direktor i zakonski 
zastupnik 

2. Gorica  Stanivuković, Zrenjanin, dipl. ing. mašinstva Neizvršni direktor i član 
Odbora direktora 

3. Nikola Tomić, Beograd, diplmirani ekonomista Nezavisni direktor i član 
Odbora direktora 

 
Članovima Odbora direktora nisu isplaćivane dodatne naknade, osim redovne zarade po ugovoru o radu Marku 
Stanivukoviću, izvršnom direktoru. 
 
Društvo je u proteklom periodu poštovalo zakonske propise, propise definisane od strane Komisije za hartije od 
vrednosti i Berze, kao i Osnivački akt i ostala interna akta.  
 
Sednice Skupštine akcionara, Upravnog i izvršnog odbora su održavane u skladu sa regulativom. 
 
Sednica redovne Skupštine održana je 23.06.2016. godine, na kojoj su usvojeni finansijski izveštaji o poslovanju 
2016. godine sa mišljenjem revizora. 
 

2. Kodeks korporativnog upravljanja 
 

Kodeks i pravila korporativnog upravljanja uprave i članova uprave Društva su određena u Statutu Društva koji je 
objavljen na web-sajtu: www.tehnoradionica.rs 
 

 
 
III  -  PODACI O POSLOVANJU DRUŠTVA 

 

  
1. 

Izveštaj uprave o realizaciji usvojene 
poslovne politike, sa navođenjem slučajeva i 
razloga za odstupanje i drugim načelnim 
pitanjima koja se odnose na vođenje 
poslova 

Uprava je konstatovala da se poslovanje obavljalo u 
skladu sa usvojenom poslovnom politikom. 
Tehnoradionica AD je registrovana za obavljanje 
proizvodno-montažnih, mašinskih, elektro i instalaterskih 
radova i trgovinu. 

 
 

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

Tokom 2016. godine izrađena je, montirana, remontovana ili sanirana oprema pre svega u prehrambemoj 
industriji, industriji šećera, građevinskog materijala, cementa, praškastih materijala, slada, mlinskoj i pekarskoj, 
livnicama i ostalog. Društvo nema serijsku proizvodnju, te opremu i radove izvodi na zahtev investitora.  
 
 
Sledi detaljnija analiza ostvarenih prihoda, rashoda i rezultata poslovanja i racio analiza. 
 
 

2.1 ANALIZA PRIHODA 

Opis Iznos (u hiljadama dinara) % 

Prihodi: 2016 2015 2016 2015 2016/2015 
indeks 

Poslovni prihodi 71.081 94.532 99,90 99,94 75,19 

Finansijski prihodi 66 53 0,10 0,06 124,53 

Ostali prihodi - - 0,00 0,00 0,00 

Ukupno 71.147 94.585 100,00 100,00 75,22 

Prihodi od prodaje 71.081 94.532 100,00 100,00 75,19 

Prihodi od aktiviranja 
učinaka i robe 

- - - - - 

Ukupno 71.081 94.532 100,00 100,00 75,19 
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2.2 ANALIZA RASHODA 

Opis Iznos (u hiljadama 
dinara) 

% 

Rashodi: 2016 2015 2016 2015 2016/2015 
indeks 

Poslovni rashodi 70.317 93.868 99,20 99,39           74,91 

Finansijski rashodi - 46 - 0,05 - 

Ostali rashodi 567 528 0,80 0,56 107,39 

Ukupno 70.884 94.442 100,00 100,00 75,06 

Nabavna vrednost prodate robe 67 406 0,09 0,43 16,50 

Troškovi materijala, goriva i energije 42.097 57.018 59,87 60,74 73,83 

Troškovi zarada 19.750 23.712 28,09 25,26 83,29 

Troškovi amortizacije i rezervisanja 3.038 3.234 4,32 3,45 93,94 

Ostali poslovni rashodi 5.365 9.498 7,63 10,12 56,49 

Ukupno 70.317 93.868 100,00 100,00 74,91 

 
 
 

2.3 ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA 

Opis Iznos (u hiljadama din.) 2016/2015 
(indeks) Rezultat poslovanja 2016 2015 

Poslovni dobitak / (gubitak) 764 664 115,06 

Finansijski dobitak / (gubitak) 66 7 942,86 

Ostali dobitak / (gubitak) (567) (528) (107,39) 

Dobitak / (gubitak) pre 
oporezivanja 

263 143 183,92 

Porez na dobitak - - - 

Odloženi poreski prihodi / (rashodi) 
perioda 

41 127 - 

Net dobitak / (gubitak) 304 270 112,59 

 
 
 

2.4 RACIO ANALIZA 

Opis 2016 2015 2016/2015 
(indeks) 

Prinos na ukupan kapital (dobitak iz redovnog 
poslovanja pre oporezivanja / kapital) 

0,0036 ili 0,36% 0,002 ili 0,19% 183,15 

Neto prinos na sopstveni kapital (neto dobitak / 
kapital) 

0,0041 ili 0,41% 0,0037 ili 0,37% 112,12 

Stepen zaduženosti (dugoročna rezervisanja i 
dugoročne obaveze / ukupna pasiva) 

- - - 

Finansijska stabilnost (sopstveni kapital / 
ukupna pasiva) 

0,93 ili 93% 0,93 ili 93% - 

I stepen likvidnosti (gotovina i gotovinski 
ekvivalenti / kratkoročne obaveze) 

4,24 ili 424% 3,80 ili 380%         111,49 

II stepen likvidnosti (kratkoročna potraživanja, 
plasmani i gotovina / kratkoročne obaveze) 

6,64 ili 664% 5,27 ili 527% 125,83 

Opšti racio likvidnosti (obrtna sredstva / 
kratkoročne obaveze) 

9,53 ili 953% 8,66 ili 866% 109,96 

Neto obrtni kapital (obrtna imovina-kratkoročne 
obaveze) 

44.858 hiljada din. 43.804 hiljada 
din. 

102,41 

Isplaćena dividenda po akciji - - - 
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2.5 Promene bilansnih pozicija 

 
Opis 

Iznos (u 
hiljadama dinara) 

2016/2015 
(indeks) 

 
Razlog promene 

2016 2015 

Nekretnine, postrojenja i oprema 20.464 21.244 96,32 

Najznačajnije promene se 
odnose na nove nabavke 
opreme u iznosu od RSD 2.258 
i redovne amortizacije u iznosu 
RSD 3.038. Nije bilo prodaje ili 
rashodvanja osnovnih 
sredstava. 

Dugoročni finansijski plasmani 7.096 7.107 99.85 Bez značajnijih promena. 

Zalihe 15.215 19.382 78.50 

Struktura i količina zaliha je 
odgovarajuća. Društvo ranije 
nabavljene zalihe vremenom 
troši u proizvodnji i zalihe iz 
prethodnjih godina se iz godine 
u godinu smanjuju, a novi 
materijal i sirovine se u 
najvećoj meri nabavljaju po 
ugovorenim poslovima. 

Kratkoročna potraživanja, 
plasmani i gotovina 

34.903 30.137 115,81 

Bez značajnijih promena. 
Povećanje je usled većih 
potraživanja za fakturisane 
poslove u decembru 2016. 
godine, a koji su dospeli za 
plaćanje u 2017. Godini. 

Kapital 72.904 72.600 100,42 Prenos dobiti iz 2016.  

Kratkoročne obaveze 5.260 5.715 92,04 

Bez značajnijih promena. 
Neznatno smanjenje zbog 
zatvaranja primnjenih avansa 
za završene projekte u 2016.  

Neto dobitak 304 270 112,59 Nema značajnih promena.  

 

3. Otkup sopstvenih akcija 
U protekle dve godine nije bilo ni kupovine ni prodaje sopstvenih 
akcija društva 

 

 
 
 
 
 
 
 
4. 

 
 
 
 
 
 
 
Uslovi i ocena poslovanja 
 

 

U 2016. Godini u odnosu na prethodnu godinu, došlo je do pada 
obima aktivnosti usled pre svega smanjene tražnje i pada 
investicija iz industrije šećera koje su bile značajne u prethodnim 
godinama. Menadzment je uspeo da obezebdi uposlenost 
kapaciteta i ostvari pozitivan rezultat na osnovu ugovrenih 
projekata u drugim oblastima tako da su najveći investitori u 2016. 
godini bili iz metalske industrije, prehrambene industrije, šećerane 
ali u manjem obimu, industrije građevinskih materijala, livnice i 
drugi. Smanjenje prihoda je bilo praćeno sličnim smanjenjem 
troškova u odnosu na prošlu godinu, što je rezultiralo neto 
dobitkom.  
Naplata potraživanja je zadovoljavajuća i društvo nije imalo 
problema sa likvidnošću i sve svoje obaveze iz poslovanja izmiruje 
na vreme.  

 

 
 
 
5. Kadrovska pitanja 

U  2016. godini prosečan broj zaposlenih je 30 radnika gde većinu 
čine zaposleni starosti u proseku 40 godina.  Nije bilo značajnijih 
promena u odnosu na prošli period. Sa zaposlenima se zaključuju 
ugovori o radu. Svi zaposleni prolaze obuku zaštite od požara, 
bezbednosti i zaštite na radu, dobijaju potrebnu opremu za zaštitu 
od povreda na radu, a proizvodni radnici idu na redovne 
specijalističke preglede. 

 

6. Korišćeni finansijski instrumenti 
Društvo nema uzete kredite, zajmove ili slične finansijske 
instrumente. 
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IV - ULAGANJA SA CILJEM ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 
 

1. Ulaganja sa ciljem 
zaštite životne sredine 

Društvo obavlja svoju delatnost u saglasnosti sa svim propisima i 
standardima zaštite na radu i zažtite životne sredine. Kao energent se 
koristi gas distributera DP „Grejanje“, nema otpadnih voda i gasova, a sav 
otpad (gvožđe i čelik) u procesu proizvodnje preuzima licencirano 
preduzeće za upravljanje pomenutim otpadom.  
Dodatnih ulaganja u zaštitu životne sredine u 2016. godini nije bilo. 

 
 
V - AKTIVNOSTI ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA 
 

1. Aktivnosti istraživanja i 
razvoja 

Društvo  u 2016. godini nije imalo aktivnosti vezane za istraživanje i razvoj. 

 

VI - OPIS OČEKIVANOG RAZVOJA DRUŠTVA U NAREDNOM PERIODU, PROMENA U POSLOVNIM 

POLITIKAMA DRUŠTVA, KAO I GLAVNIH RIZIKA I PRETNJI KOJIMA JE IZLOŽENO POSLOVANJE 

DRUŠTVA  

1. Opis očekivanog razvoja 
društva u narednom 
periodu 

Društvo redovno prati tržišna kretanja i planira razvoj u narednom periodu. 
Očekuje se da se u narednoj godini zadrži obim aktivnosti i realizacija na 
sličnom nivou kao i u 2016. godini. 
 U prošloj godini smo održali korektan odnos s našim investitorima i 
očekujemo nastavak uspešne saradnje. Društvo će uz dalje jačanje 
konkurentske pozicije na domaćem tržištu, u narednom periodu raditi na 
sve većoj prisutnosti na tržištima zemalja u okruženju.  
S druge strane, usled sve veće ekonomske krize koja utiče na pad 
ulaganja u opremu potencijalnih investitora, Društvo namerava da pored 
proizvodnje i montaže opreme po porudžbinama, radi na razvijanju modela 
proizvodnje određenih delova ili opreme u serijama (za potencijalnog 
inostranog strateškog partnera i slično). Takođe, radimo na unapređenju 
sektora održavanja kako bi sa našim specifičnim mašinskim parkom, 
iskustvom i znanjem što kvalitetnije i efikasnije odgovorili na sve veći 
zahtev za remontom postojeće opreme naših investitora. 
  
U narednom periodu Društvo nastavlja sa ulaganjima u proizvodne 

kapacitete i opremu, nabavku modernijih alata i mašina (aparati za 

zavarivanje, bušilice, brusilice i dr)  kako bi povećali efikasnost, 

fleksibilnost, profitabilnost, omogućili još bolje uslove rada i unapredili 

svoju konkurentsku poziciju.   

Što se tiče našeg marketinga, svaki naš proizvod ima svoj reklamni 

materijal sa svim karakteristikama i potrebnim tehničkim crtežima. O našim 

proizvodima i uslugama kupci mogu da se informišu i preko našeg sajta 

koji se redovno ažurira. 
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2.  PLAN ZA 2017. GODINU 

2.1. Bilans stanja – plan za 2017. (u hiljadama  dinara) 

 
  Plan za 31.12.2017 

Ostvareno 
 31.12. 2016 

Ostvareno 
01.01.2016. 

    
AKTIVA 

   
Zemljište 321 321 321 

Građevinski objekti 11.718 12.475 13.232 

Postrojenja i oprema 5.364 7.643 7.664 

Nova oprema 4.200 0 0 

Ostale NPO 23 25 27 

Učešća u kapitalu 6.726 6.726 6.726 

Ostali dugoročni finansijski plasmani 370 370 381 

STALNA IMOVINA 28.722 27.560 28.351 

ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA 486 486 445 

Zalihe matrijala, rezervnih delova, alata i sitnog 
inventara 

10.800 12.402 16.569 

Gotovi proizvodi 0 2.658 2.658 

Roba 0 18 18 

Plaćeni avansi za zalihe i usluge 137 137 137 

Kupci u zemlji 10.677 9.906 4.900 

Druga potraživanja i kratkoročni finansijski 
plasmani 

44 44 2 

Gotovina i gotovinski ekvivalenti 22.278 22.278 21.710 

PDV 0 0 855 

 AVR 0 2.675 2.670 

OBRTNA IMOVINA 43.936 50.118 49.519 

AKTIVA UKUPNO 73.144 78.164 78.315 

VANBILANSNA AKTIVA  0 0 0 

    

PASIVA 
   

Osnovni – akcijski I ostali kapital 66.692 66.692 66.692 

Rezerve 3.522 3.218              2.948 

Neraspoređeni dobitak ranijih godina 2.690 2.690              2.690 

Neraspoređeni dobitak tekuće godine             0 340              270 

KAPITAL 72.904 72.904 72.600 

    
Primljeni avansi depoziti i kaucije             0 2.500 3.523 

Obaveze iz poslovanja (dobavljači)             240 1.807 2.131 

Ostale kratkoročne obaveze             0               29               0 

Obaveze za PDV             0               882               0 

Obaveze za ostale poreze, doprinose i dr. dažbine 
i PVR 

            0               42               61 

KRATKOROČNE OBAVEZE             240               5.260  5.715 

PASIVA 73.144    78.165              78.315 

VANBILANSNA PASIVA (data jemstva)             0               0               0 
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2.2. Bilans uspeha – plan za 2017. (u hiljadama  dinara) 

 
 PRIHODI  RASHODI  REZULTAT 

 
 

Plan za 
2017 

Ostvare
no 2016 

 
Plan za 
2017 

Ostvare
no 2016 

 
Plan za 

2017 
Ostvareno 

2016 

Prihodi od prodaje robe  307 307  
  

   

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga  70.577 70.774  
  

   

POSLOVNI PRIHODI  70.884 71.081  
  

   

FINANSIJSKI PRIHODI  0 66  
  

   

OSTALI PRIHODI  0 0  
  

   

UKUPNI PRIHODI  70.884 71.147  
  

   

 
 

  
 

  
   

Nabavna vrednost prodate robe  
  

 18 67    

Promena vrednosti zaliha učinaka  
  

 2.658 0    

Troškovi  materijala  
  

 39.514 39.514    

Troškovi  goriva i energije  
  

 2.541 2.583    

Troškovi zarada, naknada zarada I 
ostali lični rashodi 

 
  

 19.750 19.750    

Troškovi proizvodnih usluga  
  

 1.761 2.761    

Troškovi amortizacije  
  

 3.038 3.038    

Nematerijalni troškovi  
  

 1.604 2.604    

POSLOVNI RASHODI  
  

 70.884 70.317    

FINANSIJSKI RASHODI  
  

 0 0    

OSTALI RASHODI  
  

 0 567    

UKUPNI RASHODI  
  

 70.884 70.884    

 
 

  
 

  
   

Dobit / Gubitak pre oporezivanja  
  

 
  

 0 263 

Porez na dobit (15%)  
  

 
  

 0 0 

Odloženi poreski prihod / (rashod) 
perioda 

 
  

 
  

 0 41 

Neto dobit / Neto gubitak  
  

 
  

 0 304 

 

2.3. Izveštaj o ostalom reztultatu – plan za 2017. (u hiljadama  dinara) 

 
Plan za 2017. Ostvareno 2016. 

   
A. NETO DOBITAK IZ POSLOVANJA 0 304 

B. OSTALI SVEOBUHVATNI REZULTAT 0 0 

V. UKUPAN NETO SVEOBUHVATNI REZULTAT PERIODA - 
dobitak 

0 304 

G. UKUPAN NETO SVEOBUHVATNI DOBITAK ILI GUBITAK 0 0 

 

2.4. Bilans tokova gotovine (u hiljadama  dinara) 

  
Plan za 2017 Ostvareno 2016 

  
Prilivi (odlivi) Prilivi (odlivi) 

Rezultat 
 

0  304 

Amortizacija 
 

3.038 3.038 

Nabavka opreme 
 

(4.200) (2.259) 

Smanjenje obrtnih sred osim gotovine 
 

6.182 5.319 

Smanjenje kratkoročnih obaveza 
 

(5.020) (5.834) 

promene na gotovini u toku perioda 
 

0  568 

gotovina na početku perioda 
 

22.278 21.710 

gotovina na kraju perioda 
 

22.278  22.278 

 

2.5. Izveštaj o promenama na kapitalu (u hiljadama  dinara) 

Društvo planira da u 2017. godini u ovom izveštaju nema promena u odnosu na podatke objavljene u finanijskim 
izveštajima za 2016. godinu.  
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2.6. Pokazatelji planiranog budućeg razvoja kroz poređenje planiranih i ostvarenih prihoda, rashoda i rezultata 
poslovanja, prihoda po delatnosatima, opis osnovnih proizvoda i usluga, sa posebnim osvrtom na 
solventnost, likvidnost, ekonomičnost, rentabilnost društva i njegovu tržišnu vrednost, kao i efektima 
promena u pravnom položaju društva (statusne promene): 

 
 Plan za 2017. Ostvareno 2016. Objašnjenja 

-prinos na ukupni kapital:                                                      
(dobitak iz redovnog poslovanja 

pre oporezivanja/kapital) x 
100 

-neto prinos na sopstveni kapital :                                                                                    - 0,42% (neto dobitak/kapital ) x 100 

-poslovni neto dobitak :                                                                                             - 0,43% 
(neto dobitak/poslovni prihodi) x 

100 

-stepen zaduženosti:    0,33% 6,73% 
(kratk.obav.+dug.obav./ukupna 

pasiva) x 100 

-I stepen likvidnosti:   92,83 4,24 (got.+got.ekviv.)/kratk.obav. 

-II stepen likvidnosti:  137,5 6,64 
kratkoročna potraživanja, 

plasmani i 
gotovina/kratk.obav. 

-neto obrtni kapital:  RSd 43.696 hilj. RSD 44.858 hilj obrt.imov.-kratk.obav. 

-cena akcija – najviša i  najniža u 
izveštajnom periodu ako se 
trgovalo (posebno za redovne i 
prioritetne):  

Poslednja cena na tržištu je 200,00 dinara. U izveštajnom periodu tj. od 
01.01.2016. do 31.12.2016. godine bilo je trgovanja akcijama u neznatnoj 

količini od 34 komada i to u periodu od 01.12 do 31.12.2016. g. Društvo ne 
može da proceni da li će biti trgovanja njegovim akcijama u 2017. godini. 

-tržišna kapitalizacija: - 25.802.800  

-dobitak po akciji:  - -  

-isplaćena dividenda po redovnoj i 
prioritetnoj akciji za  poslednje 3 
godine, pojedinačno po godinama 

Društvo ne planira dobit za 2017. Godinu, tako da neće isplaćivati dividendu, 
kao i u prethodne 3 godine. 

 

3.  Promena poslovnih 
politika 

Ne očekuju se značajne promene u poslovnim politikama. Društvo 
konstantno radi na povećanju kvaliteta svojih usluga i prati promene u 
okruženju. 

 

4. Glavni rizici i pretnje 
kojima je izloženo 
privredno društvo 

Glavna pretnja i rizici Društvu su i dalje prisutna ekonomska kriza kako u 
svetu, našem okruženju, tako i kod nas u Republici Srbiji, sve manje 
proizvodnih firmi, a to može dovesti do pada ulaganja u novu opremu 
naših investitora.  
Potencijalni rizik je i sve veća potreba za ulaganjem u novu skupu 
savremenu opremu i tehnologiju. 
Sve lošija ponuda kvalitetne, kvalifikovane radne snage na tržistu rada u 
metalskoj industriji (inžinjeri-konstruktori, radnici u proizvodnji – bravari, 
varioci, strugari). 
Nestabilan kurs dinara može uticati na povećanje troškova materijala, jer 
se oprema proizvodi od materijala iz uvoza. 

 

VII – DOGAĐAJI PO ZAVRŠETKU POSLOVNE GODINE 

 

1. 
Naplata potraživanja na 
31.12.2016. 

Prema mišljenju rukovodstva Društva, do dana podnošenja izveštaja, 
nema slučajeva u kojima postoji neizvesnost naplate značajnih 
potraživanja iskazanih na dan 31.12.2016. godine ili mogućih budućih 
troškova koji mogu značajno uticati na finansijsku poziciju društva. 

Na dan 31.12.2016. godine, bila su ispravljena sva potraživanja od čijeg 
roka za naplatu je prošlo više od godinu dana i za koje je rukovodstvo 
procenilo da neće biti naplaćena, u ukupnom iznosu od 5.630 hiljada 
dinara. Od navedenog iznosa, nije bilo naplate do datuma izrade godišnjeg 
izveštaja o poslovanju. 

 

2.  Sudski sporovi 

Društvo ne vodi sudske sporove kao tuženi. Kao tužilac, vodili smo spor 
protiv preduzeća Agroživ AD radi naplate dospelih potraživanja (317 
hiljada din), gde je izvrđena presuda u našu korist, tuženi je u blokadi i 
čeka se izvršenje (presuda usvojena 14.01.2015.). Drugi spor Društvo kao 
tužilac vodi protiv „BG Mibras“ doo za iznos od 566.640,00 rsd. Presuda 
Privrednog suda 15.04.2016. godine doneta u našu korist, ali je u 
međuvremenu otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom. Društvo 
je prijavilo potraživanje, ali naplativost potraživanja ne može da se 
predvidi. 
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3. 
Ostali bitni događaji koji 
su se desili od dana 
bilansiranja 

U ovom periodu nakon 31.12.2016. fakturisana realizacija iznosi 4.000 
hiljada dinara.  
Nije bilo drugih bitnih promena u ovom periodu nakon isteka poslovne 
godine. Uprava se nada da će i u ovoj godini poslovanje biti u skladu sa 
usvojenom poslovnom politikom i da će društvo uspešno poslovati. 

 

 

VIII – UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA I POLITIKE ZAŠTITE 

 

1. Kreditni rizik 

Društvo je izloženo kreditnom riziku koji predstavlja rizik da dužnici neće 
biti u mogućnosti da dugovanja prema Društvu izmire u potpunosti i na 
vreme, što bi imalo za rezultat finansijski gubitak Društva. 

Izloženost Društva kreditnom riziku ograničena je uglavnom na 
potraživanja od kupaca na dan bilansa. U slučaju povećanja iznosa 
dospelih potraživanja i shodno tome povećane izloženosti kreditnom riziku, 
Društvo primenjuje mehanizme predviđene poslovnom politikom. Vrši se 
procena rizika kupca, praćenje poslovanja kupca i njegovog finansijskog 
stanja. U slučaju neispunjenja obaveza od strane dužnika, obustavlja se 
isporuka, razmatra se podnošenje tužbe, reprogram dugovanja i slično. 
Rizik se smanjuje i prihvatanjem samo pouzdanih kupaca sa kojima 
Društvo posluje. 

 
 

2.  Tržišni rizik 

Obuhvata: rizik od promene kursa stranih valuta, rizik od promene 
kamatnih stopa i cenovni rizik. 
- Rizik od kursnih promena se javlja kod finansijskih instrumenata koji su 

označeni u stranoj valuti, pre svega EUR. Finansijski instrumenti u 
stranoj valuti na 31.12.2016. godine na strani aktive su samo devizna 
sredstva na tekućem računu (na strani pasive nema) i nisu značajna, 
tako da eventualna promena u deviznom kursu ne može značajno da 
utiče na poslovanje  Društva. 

- Društvo nema sredstva i obaveze sa varijabilnom kamatnom stopom na 
dan 31.12.2016. 

- Cene su relativno stabilne. Nestabilan kurs dinara može uticati na 
povećanje troškova materijala, jer se oprema proizvodi od materijala iz 
uvoza, što dovodi do povećanja cena naših usluga. 

 
 

3. Rizik likvidnosti 

Rizik likvidnosti je rizik da će Društvo imati poteškoća u izmirenju obaveza 
povezanih sa finansijskim obavezama. 
Rukovodstvo Društva upravlja rizikom likvidnosti na način koji mu 
obezbeđuje da Društvo u svakom trenutku mora da ispunjava sve svoje 
dospele obaveze.  
Društvo upravlja rizikom likvidnosti održavajući odgovarajuće novčane 
rezerve, praćenjem planiranih i stvarnih novčanih tokova i održavanjem 
adekvatnog odnosa priliva finansijskih sredstava i dospeća obaveza. 
Društvo u proteklom periodu nije imalo problema sa likvidnošću. 

 

 

Napomena: Društvo odgovara za tačnost i istinitost podataka navedenih u Izveštaju. 

 

 

 

 

 

Lice koje je učestvovalo u sastavljanju Izveštaja:                              Lice ovlašćeno za zastupanje: 

 

 

Nikola Stanivuković, Šef računovodstva                               Marko Stanivuković, Izvršni direktor 








