
U skladu sa članom 50. i 51. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS broj 31/2011 i 

112/2015) , članom 3. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i 

kvartalnih izveštaja javnih društava (Službeni glasnik RS broj 14/2012 i 5/2015), članom 29. i 30. 

Zakona o računovodstvu (Službeni glasnik RS broj 62/2013) i članom 368. Zakona o privrednim 

društvima (Službeni glasnik RS broj 36/2011,99/2011,83/2014 - i 5/2015)  KOSMAJ-MERMER  

aA.D  MLADENOVAC, MB: 07043961 objavljuje:  
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U Mladenovcu, dana 21.04.2017.god. 



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07043961 Шифра делатности 2370 ПИБ 101282517

Назив RUDNICI I INDUSTRIJA MERMERA I GRANITA KOSMAJ-MERMER AD, MLADENOVAC (VAROŠ)

Седиште Младеновац (варош) , Савића млин 2а

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

АКТИВА

00 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ 0001

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 +
0019 + 0024 + 0034) 0002 28476 29221 30088

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

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004

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

013 и део 019 3. Гудвил 0006

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 0007

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 0008

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 0009

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

0010 6. 28476 29221 30088

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011 6643 6643 6643

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 20512 20754 20994

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 1321 1824 2451

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014

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

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

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

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

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

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

032 и део 039 2. Основно стадо 0021

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=48c752f9-fead-477f-82a4-1bd58f102102&hash=22C810ACCE2017BE6B74B58934BA9D14080091DD
43235
42700
42092
775
1020
1263
683
725
806
2316
3603
3570
2316
3603
3570
1505
1505
1505
1065
1205
1403
1065
1205
1403
6344
8058
8547
3889
3889
3889
3889
3889
3889
0
0
0
3889
3889
3889
2949
2250
1097
54003
56952
59202
56952
59202
60299
0
0
0
89955
89955
89954
89954
89955
89955
33002
30753
29656
43235
42700
42092
22
22
22
22
0
0
0
30088
29221
28476
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=48c752f9-fead-477f-82a4-1bd58f102102&Naziv=Bilans%20stanja&hash=22C810ACCE2017BE6B74B58934BA9D14080091DD#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 0022

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 0023

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

0024 0 0 0

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

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

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

0027

део 043, део 044 и део
049

4. Дугорочни пласмани матичним и
зависним правним лицима 0028

део 043, део 044 и део
049

5. Дугорочни пласмани осталим
повезаним правним лицима 0029

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

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

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

048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски
пласмани 0033

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

0034 0 0 0

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

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

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

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

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 0039

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 0040

056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 0041

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042 1482 1482 1482

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

0043 12134 11997 11665

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +
0049 + 0050) 0044 7917 8529 8693

10 1. Материјал, резервни делови, алат и
ситан инвентар 0045 6180 6180 6225

11 2. Недовршена производња и недовршене
услуге 0046

12 3. Готови производи 0047 1337 1949 2068

2451
1824
1321
20994
20754
20512
6643
6643
6643
30088
29221
28476


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

13 4. Роба 0048

14 5. Стална средства намењена продаји 0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 400 400 400

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

0051 1954 1205 687

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

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

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

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

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056 4.1 1954 1205 687

205 и део

209
6. Купци у иностранству 0057

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

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ
ПОСЛОВА 0059

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 2241 2241 2241

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

0061

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

0062 22 22 22

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

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

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

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

234, 235, 238 и део
239

5. Остали краткорочни финансијски
пласмани 0067 22 22 22

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И
ГОТОВИНА 0068

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 22

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070

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

0071 42092 42700 43235

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072

0
0
0
0
0
0


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

ПАСИВА

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

0401 29656 30753 33002

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

0402 89955 89955 89954

300 1. Акцијски капитал 0403 89954

301 2. Удели друштава с ограниченом
одговорношћу 0404

302 3. Улози 0405

303 4. Државни капитал 0406

304 5. Друштвени капитал 0407

305 6. Задружни удели 0408

306 7. Емисиона премија 0409

309 8. Остали основни капитал 0410 89955 89955

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413

330

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

0414

33 осим 330

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

0415

33 осим 330

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

0416

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

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 60299 59202 56952

350 1. Губитак ранијих година 0422 59202 56952 54003

351 2. Губитак текуће године 0423 1097 2250 2949

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 3889 3889 3889

0
0
0


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

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

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном
року 0426

401 2. Резервисања за трошкове обнављања
природних богатстава 0427

403 3. Резервисања за трошкове
реструктурирања 0428

404 4. Резервисања за накнаде и друге
бенефиције запослених 0429

405 5. Резервисања за трошкове судских
спорова 0430

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431

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

0432 3889 3889 3889

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у
капитал 0433 3889 3889 3889

411 2. Обавезе према матичним и зависним
правним лицима 0434

412 3. Обавезе према осталим повезаним
правним лицима 0435

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

0436

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у
иностранству 0438

416 7. Обавезе по основу финансијског
лизинга 0439

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441

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

0442 8547 8058 6344

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

0443 1403 1205 1065

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

421 2. Краткорочни кредити од осталих
повезаних правних лица 0445

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи 0446

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0447

687
1205
1954
400
400
400
2068
1949
1337
6225
6180
6180
8693
8529
7917
11665
11997
12134
1482
1482
1482


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

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

0448

424, 425, 426 и 429 6. Остале краткорочне финансијске
обавезе 0449 1403 1205 1065

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И
КАУЦИЈЕ 0450 1505 1505 1505

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

0451 3570 3603 2316

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

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

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

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

435 5. Добављачи у земљи 0456 3570 3603 2316

436 6. Добављачи у иностранству 0457

439 7. Остале обавезе из пословања 0458

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА
ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460 806 725 683

48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,
ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0461 1263 1020 775

49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА 0462

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

0463

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 +
0441 + 0401 - 0463) ≥ 0 0464 42092 42700 43235

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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

22
22
22
2241
2241
2241
687
1205
1954


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07043961 Шифра делатности 2370 ПИБ 101282517

Назив RUDNICI I INDUSTRIJA MERMERA I GRANITA KOSMAJ-MERMER AD, MLADENOVAC (VAROŠ)

Седиште Младеновац (варош) , Савића млин 2а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

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

(1002 + 1009 + 1016 + 1017)
1001 624 0

60
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

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

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

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

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

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

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007

605 6. Приходи од продаје робе на иностраном
тржишту 1008

61 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 1009 624 0

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

1010

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

1011

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

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

1013

614 5. Приходи од продаје производа и услуга на
домаћем тржишту 1014 624

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

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

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=48c752f9-fead-477f-82a4-1bd58f102102&hash=22C810ACCE2017BE6B74B58934BA9D14080091DD
2250
1097
2250
1097
2250
1097
1069
98
4
4
4
0
4
0
0
0
0
0
3315
1195
437
357
0
0
0
624
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=48c752f9-fead-477f-82a4-1bd58f102102&Naziv=Bilans%20uspeha&hash=22C810ACCE2017BE6B74B58934BA9D14080091DD#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

50 до 55, 62 и 63

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

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

1018
1819 3315

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020

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

1021

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

1022

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 612 451

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 41 5

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

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 64 1577

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 745 845

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 357 437

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

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 1031 1195 3315

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 +
1039) 1032 0 0

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

1033 0 0

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

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних
правних лица 1035

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

669 4. Остали финансијски приходи 1037

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

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

1039

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 +
1047) 1040 0 4

56, осим 562, 563 и 564

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

1041 0 4

560 1. Финансијски расходи из односа са матичним и
зависним правним лицима 1042 4

0
624


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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

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

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

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046

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

1047

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 -
1040) 1048

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 -
1032) 1049 4

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

1050

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

1051

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 98 1069

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

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

1054

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

1055 1097 2250

69-59

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

1056

59-69

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

1057

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

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054
+ 1057 - 1056) 1059 1097 2250

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА 1063

3315
1819
624


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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

С. НЕТО ДОБИТАК

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

Т. НЕТО ГУБИТАК

(1059 - 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)
1065 1097 2250

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА 1066

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ 1067

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА 1068

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ 1069

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 1070

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1071

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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

845
745
1577
64
5
41
451
612


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07043961 Шифра делатности 2370 ПИБ 101282517

Назив RUDNICI I INDUSTRIJA MERMERA I GRANITA KOSMAJ-MERMER AD, MLADENOVAC (VAROŠ)

Седиште Младеновац (варош) , Савића млин 2а

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) 2001

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) 2002 1097 2250

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК

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

330

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

а) повећање ревалоризационих резерви 2003

б) смањење ревалоризационих резерви 2004

331

2. Актуарски добици или губици по основу планова
дефинисаних примања

а) добици 2005

б) губици 2006

332

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

а) добици 2007

б) губици 2008

333

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

а) добици 2009

б) губици 2010

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

334

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

а) добици 2011

б) губици 2012

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=48c752f9-fead-477f-82a4-1bd58f102102&hash=22C810ACCE2017BE6B74B58934BA9D14080091DD
0
0
2250
1097
2250
1097
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=48c752f9-fead-477f-82a4-1bd58f102102&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20ostalom%20rezultatu&hash=22C810ACCE2017BE6B74B58934BA9D14080091DD#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

335

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

а) добици 2013

б) губици 2014

336

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

а) добици 2015

б) губици 2016

337

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

а) добици 2017

б) губици 2018

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

2019

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

2020

III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК
ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА 2021

IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019
- 2020 - 2021) ≥ 0 2022

V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 -
2019 + 2021) ≥ 0 2023

В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ
ПЕРИОДА

I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 -
2002 + 2022 - 2023) ≥ 0 2024

II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 -
2001 + 2023 - 2022) ≥ 0 2025 1097 2250

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

2026 0 0

1. Приписан већинским власницима капитала 2027

2. Приписан власницима који немају контролу 2028

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07043961 Шифра делатности 2370 ПИБ 101282517

Назив RUDNICI I INDUSTRIJA MERMERA I GRANITA KOSMAJ-MERMER AD, MLADENOVAC (VAROŠ)

Седиште Младеновац (варош) , Савића млин 2а

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
3001 0 68

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

1. Продаја и примљени аванси 3002

2. Примљене камате из пословних активности 3003

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 68

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 0 68

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007

3. Плаћене камате 3008

4. Порез на добитак 3009

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 68

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

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

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
3013 0 0

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

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3015

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљене дивиденде 3018

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 0 0

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3021

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022

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

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

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=48c752f9-fead-477f-82a4-1bd58f102102&hash=22C810ACCE2017BE6B74B58934BA9D14080091DD
68
0
68
0
0
0
0
0
68
0
68
68
0
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=48c752f9-fead-477f-82a4-1bd58f102102&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20tokovima%20gotovine&hash=22C810ACCE2017BE6B74B58934BA9D14080091DD#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
3025 0 0

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

1. Увећање основног капитала 3026

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027

3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028

4. Остале дугорочне обавезе 3029

5. Остале краткорочне обавезе 3030

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

1. Откуп сопствених акција и удела 3032

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034

4. Остале обавезе (одливи) 3035

5. Финансијски лизинг 3036

6. Исплаћене дивиденде 3037

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

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

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040 0 68

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041 0 68

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) 3042

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) 3043

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ 3045

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ 3046

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)
3047

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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

0
0
0
0
68


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07043961 Шифра делатности 2370 ПИБ 101282517

Назив RUDNICI I INDUSTRIJA MERMERA I GRANITA KOSMAJ-MERMER AD, MLADENOVAC (VAROŠ)

Седиште Младеновац (варош) , Савића млин 2а

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4001 4019 4037

б) потражни салдо рачуна 4002 89954 4020 4038

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4003 4021 4039

б) Исправке на потражној страни рачуна 4004 1 4022 4040

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

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

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а +
2б) ≥ 0 4006 89955 4024 4042

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4007 4025 4043

б) промет на потражној страни рачуна 4008 4026 4044

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4009 4027 4045

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4010 89955 4028 4046

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4011 4029 4047

б) исправке на потражној страни рачуна 4012 4030 4048

7

Кориговано почетно стање текуће година на
дан 01.01. _____

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

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а +
6б) ≥ 0 4014 89955 4032 4050

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=48c752f9-fead-477f-82a4-1bd58f102102&hash=22C810ACCE2017BE6B74B58934BA9D14080091DD
29656
1097
30753
30753
2250
33003
1
33002
1
89954
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=48c752f9-fead-477f-82a4-1bd58f102102&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20promenama%20na%20kapitalu&hash=22C810ACCE2017BE6B74B58934BA9D14080091DD#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4015 4033 4051

б) промет на потражној страни рачуна 4016 4034 4052

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4017 4035 4053

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4018 89955 4036 4054

 

89955


Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4055 56952 4073 4091

б) потражни салдо рачуна 4056 4074 4092

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4057 4075 4093

б) исправке на потражној страни рачуна 4058 4076 4094

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б)
≥ 0 4059 56952 4077 4095

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б)
≥ 0 4060 4078 4096

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 2250 4079 4097

б) промет на потражној страни рачуна 4062 4080 4098

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4063 59202 4081 4099

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4064 4082 4100

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4065 4083 4101

б) исправке на потражној страни рачуна 4066 4084 4102

7

Кориговано почетно стање текуће године на
дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б)
≥ 0 4067 59202 4085 4103

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б)
≥ 0 4068 4086 4104

89955


Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4069 1097 4087 4105

б) промет на потражној страни рачуна 4070 4088 4106

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4071 60299 4089 4107

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4072 4090 4108

 

89955


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4109 4127 4145

б) потражни салдо рачуна 4110 4128 4146

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4111 4129 4147

б) исправке на потражној страни рачуна 4112 4130 4148

3

Кориговано почетно стање претходне
године на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а -
2б) ≥ 0 4113 4131 4149

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а
+ 2б) ≥ 0 4114 4132 4150

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4115 4133 4151

б) промет на потражној страни рачуна 4116 4134 4152

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4117 4135 4153

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4118 4136 4154

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4119 4137 4155

б) исправке на потражној страни рачуна 4120 4138 4156

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а -
6б) ≥ 0 4121 4139 4157

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а
+ 6б) ≥ 0 4122 4140 4158

56952
89955


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4123 4141 4159

б) промет на потражној страни рачуна 4124 4142 4160

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4125 4143 4161

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4126 4144 4162

 



Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4163 4181 4199

б) потражни салдо рачуна 4164 4182 4200

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4165 4183 4201

б) исправке на потражној страни
рачуна 4166 4184 4202

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(1а + 2а - 2б) ≥ 0 4167 4185 4203

б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4168 4186 4204

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4169 4187 4205

б) промет на потражној страни рачуна 4170 4188 4206

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4171 4189 4207

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4172 4190 4208

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4173 4191 4209

б) исправке на потражној страни
рачуна 4174 4192 4210

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(5а + 6а - 6б) ≥ 0 4175 4193 4211

б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4176 4194 4212

59202
2250
56952


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4177 4195 4213

б) промет на потражној страни рачуна 4178 4196 4214

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4179 4197 4215

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4180 4198 4216

 



Ре
дни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3

до кол 15) - ∑(ред 1а кол 3 до кол
15)] ≥ 0

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

кол 3 до кол 15)] ≥ 0АОП

337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4217
4235 33002 4244

б) потражни салдо рачуна 4218

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4219

4236 1 4245
б) исправке на потражној страни
рачуна 4220

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(1а + 2а - 2б) ≥ 0 4221

4237 33003 4246
б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4222

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4223 4238

2250 4247
б) промет на потражној страни рачуна 4224

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4225

4239 30753 4248
б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4226

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4227

4240 4249
б) исправке на потражној страни
рачуна 4228

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(5а + 6а - 6б) ≥ 0 4229

4241 30753 4250
б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4230

60299
1097
59202


Ре
дни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3

до кол 15) - ∑(ред 1а кол 3 до кол
15)] ≥ 0

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

кол 3 до кол 15)] ≥ 0АОП

337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4231
4242 1097 4251

б) промет на потражној страни рачуна 4232

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4233

4243 29656 4252
б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4234

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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



1 
 

 

 NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2016.GODINU ZA 
KOSMAJ-MERMER AD MLADENOVAC 

  

1. OPŠTE INFORMACIJE O DRUŠTVU  

Društvo RUDNICI I INDUSTRIJA MERMERA I GRANITA KOSMAJ-MERMER AD iz 
Mladenovca (dalje: Društvo) je osnovano 01.10.1952. godine . Osnovna delatnost je 
sečenje, oblikovanje I obrada kamena.  

Matični broj Društva je  07043961  a Poreski identifikacioni broj 101282517. Sedište Društva 
je u Mladenovcu, ulica Savića mlin 2a.  

Društvo  na dan 31. decembra 2016. godine nije imalo  zaposlenih, a 31. decembra 2015. 
godine takođe nije imalo  zaposlenih.  

2. OSNOVE I OKVIR FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA  

Finansijski izveštaji su sastavljeni prema konceptu nabavne vrednosti.  

2.1. Osnove za sastavljanje finansijskih izveštaja  

Priloženi finansijski izveštaji Društva za 2016. godinu su sastavljeni u skladu sa važećim 
računovodstvenim propisima u Republici Srbiji zasnovanim na Zakonu o računovodstvu ("Sl. 

glasnik RS", br. 62/2013).  

Finansijski izveštaji za 2016. godinu sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i 
podzakonskim aktima donetim na osnovu Zakona. Društvo prilikom sastavljanja finansijskih 
izveštaja za 2015. godinu primenjuje:  

Konceptualni okvir za finansijsko izveštavanje (dalje: Okvir), Međunarodne računovodstvene 
standarde (dalje: MRS), odnosno Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (dalje: 
MSFI) i sa njima povezana tumačenja izdata od Komiteta za tumačenje računovodstvenih 
standarda (dalje: IFRIC), naknadne izmene tih standarda i sa njima povezana tumačenja, 
odobrena od Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (dalje: IASB), čiji je 

prevod utvrdilo i objavilo ministarstvo nadležno za poslove finansija.  

Rešenjem o utvrđivanju prevoda Konceptualnog okvira za finansijsko izveštavanje i osnovnih 
tekstova Međunarodnih računovodstvenih standarda, odnosno Međunarodnih standarda 
finansijskog izveštavanja ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014), utvrđen je i objavljen prevod 
Konceptualnog okvira za finansijsko izveštavanje i osnovnih tekstova Međunarodnih 
računovodstvenih standarda, odnosno Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja, 
izdatih od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde, kao i tumačenja 
standarda izdatih od strane Komiteta za tumačenje računovodstvenih standarda koji su u 

primeni na dan sastavljanja priloženih finansijskih izveštaja.  

Finansijski izveštaji su prikazani u formatu propisanom Pravilnikom o sadržini i formi 
obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Sl. glasnik 
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RS", br. 95/2014 i 144/2014). Ovim pravilnikom definisani su obrasci finansijskih izveštaja i 

sadržina pozicija u obrascima, kao i minimum sadržaja napomena uz te izveštaje.  

Računovodstveni propisi Republike Srbije odstupaju od MSFI i u sledećem:  

•  Gubitak iznad visine kapitala prikazuje se kao stavka pasive, koja po definiciji MSFI 
nema karakter obaveza.  

•  Vanbilansna sredstva i obaveze su prikazani na obrascu bilansa stanja. Ove stavke 
po definiciji MSFI ne predstavljaju ni sredstva ni obaveze.  

S obzirom na napred izneto, priloženi finansijski izveštaji nisu usaglašeni sa svim zahtevima 
MSFI i ne mogu se smatrati finansijskim izveštajima sastavljenim i prikazanim u skladu sa 

MSFI.  

Društvo je u sastavljanju priloženih finansijskih izveštaja primenilo računovodstvene politike 
obelodanjene u daljem tekstu Napomene 2 i 3, koje su zasnovane na važećim 
računovodstvenim i poreskim propisima Republike Srbije. Ove politike su konzistentno 

primenjene na sve prikazane godine.  

 

2.2. Uporedni podaci  

 

Efekti korekcije grešaka u 2013.godini  iz ranijeg perioda iznose RSD 7.797 hiljada u neto 
iznosu , I knjiženi su na teret rezultata.Greške iz ranijih perioda odnose se na knjiženje 
obaveza prema Poreskoj upravi koje potiču iz ranijeg perioda I to: RSD 7.737 hiljada 
obaveze za kamate, RSD 284 hiljade troškovi spora I  RSD 225 hiljada korekcija amortizacije 
po osnovu odvajanja građevinskog zemlnjišta .  

u tekućoj 2016 godini nije bilo korekcije. 

2.3. Primena pretpostavke stalnosti poslovanja  

Finansijski izveštaji su sastavljeni pod pretpostavkom stalnosti poslovanja Društva, tj. pod 
pretpostavkom da će ono nastaviti da posluje tokom neograničenog vremenskog perioda u 
doglednoj budućnosti.  

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA  

Osnovne računovodstvene politike primenjene za sastavljanje ovih finansijskih izveštaja 
navedene su u daljem tekstu. Ove politike su konzistentno primenjene na sve prikazane 
godine, osim ako nije drugačije naznačeno.  
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3.1. Nekretnine, postrojenja i oprema  

Stavke nekretnina, postrojenja i opreme, koje ispunjavaju uslove da budu priznate kao 
sredstvo, odmeravaju se prilikom početnog priznavanja po svojoj nabavnoj vrednosti 

odnosno, ceni koštanja.  

Nabavnu vrednost čini vrednost po fakturi dobavljača uključujući carine, poreze koji se ne 
mogu refundirati i sve druge troškove dovođenja sredstva u stanje funkcionalne pripravnosti. 
Nabavna vrednost umanjena je za sve primljene popuste i/ili rabate (poklone). Nabavna 
vrednost izgrađenih osnovnih sredstava je njihova nabavna vrednost na datum kada su 
izgradnja ili razvoj završeni.  

Pod nekretninom ili opremom smatraju se ona sredstva čiji je očekivani korisni vek upotrebe 
duži od jedne godine. Naknadni izdaci u nekretnine, postrojenja i opremu se kapitalizuju 
samo kada je verovatno da će buduće ekonomske koristi povezane sa tim izdacima pripasti 
Društvu i da izdaci mogu pouzdano da se izmere. Svi ostali troškovi tekućeg održavanja 
terete troškove perioda u kome nastanu.  

Društvo može koristiti alternativni način vrednovanja nekretnina, postrojenja I opreme tj.može 
vršiti usklađivanje vrednosti po tržišnim cenama ako dođe do značajnog odstupanja od 

nabavne vrednosti, a sve u skladu sa MRS 16. 

Korisni vek upotrebe sredstva se preispituje najmanje na kraju svake poslovne godine, i ako 
postoje promene u očekivanoj dinamici trošenja budućih ekonomskih koristi koje su sadržane 
u sredstvu, stopa amortizacije se menja kako bi se odrazila promenjena dinamika.  

Nakon početnog priznavanja, nekretnine, postrojenja i oprema se iskazuju po nabavnoj 
vrednosti umanjenoj za kumuliranu ispravku vrednosti i eventualne kumulirane gubitke za 
umanjenje vrednosti.  

3.2. Amortizacija  

Otpisivanje nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja se vrši primenom 
proporcionalne metode kojom se vrednost sredstava u potpunosti otpisuje tokom 
procenjenog veka upotrebe.  

Otpisivanje se vrši po stopama koje su zasnovane na preostalom korisnom veku upotrebe 

sredstava, procenjenom od strane rukovodstva Društva.  

Stope amortizacije za glavne kategorije nekretnina i opreme date su u sledećem pregledu:  

Nekretnine     1% 
Oprema: 
Mašine     10% 

Računarska oprema     30% 
Transportna sredstva     20% 

Obračun amortizacije nekretnina, opreme počinje kada se ova sredstva stave u upotrebu.  
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3.3.Finansijska sredstva  

Društvo priznaje finansijska sredstva u svom bilansu stanja samo onda kada ono postane 
jedna od ugovornih strana u finansijskom instrumentu. Finansijska sredstva prestaju da se 
priznaju kada je došlo do isteka ugovornog prava ili prenosa prava na prilive gotovine po 
osnovu tog sredstva, i kada je Društvo izvršilo prenos svih rizika i koristi koji proističu iz 

vlasništva nad finansijskim sredstvom.  

Finansijska sredstva se inicijalno priznaju po fer vrednosti uvećanoj i za direktno pripisive 
transakcione troškove (osim u slučaju kada se radi o finansijskim sredstvima koja se 
vrednuju po fer vrednosti čiji se efekti promena u fer vrednostima iskazuju u bilansu uspeha, 
kada se transakcioni troškovi tretiraju kao rashodi perioda). Redovna kupovina i prodaja 
finansijskih sredstava se priznaje na datum trgovanja - datum kada se Društvo obavezalo da 

će kupiti ili prodati sredstvo.  

Finansijska sredstva Društva uključuju gotovinu, kratkoročne depozite, hartije od vrednosti 
kojima se trguje, potraživanja od kupaca i ostala potraživanja iz poslovanja, date kredite i 

pozajmice. 

Naknadno odmeravanje finansijskih sredstava zavisi od njihove klasifikacije. Finansijska 
sredstva se klasifikuju u sledeće kategorije: finansijska sredstva koja se vrednuju po fer 
vrednosti čiji se efekti promena u fer vrednostima iskazuju u bilansu uspeha, zajmovi i 
potraživanja, finansijska sredstva raspoloživa za prodaju i sredstva koja se drže do roka 
dospeća (prilagoditi). Klasifikacija zavisi od svrhe za koju su finansijska sredstva pribavljena. 
Rukovodstvo vrši klasifikaciju svojih finansijskih plasmana u momentu inicijalnog priznavanja.  

a) Finansijska sredstva po fer vrednosti čiji se efekti promena u fer vrednostima 
iskazuju u bilansu uspeha  

Finansijska sredstva po fer vrednosti čiji se efekti promena u fer vrednosti iskazuju u bilansu 
uspeha su finansijska sredstva koja se drže radi trgovanja. Finansijsko sredstvo se klasifikuje 
u ovu kategoriju ukoliko je pribavljeno prvenstveno radi prodaje u kratkom roku. Sredstva u 
ovoj kategoriji su klasifikovana kao kratkoročna sredstva. Dobici ili gubici proistekli iz 
promena u fer vrednosti ove kategorije iskazuju se u bilansu uspeha u okviru pozicije "Ostali 
prihodi/(rashodi)" u periodu u kome su nastali.  

U bilansu stanja Društva ova kategorija finansijskih sredstava obuhvata hartije od vrednosti 
evidentirane u okviru kratkoročnih finansijskih plasmana (prilagoditi). 

b) Zajmovi i potraživanja  

U bilansu stanja Društva ova kategorija finansijskih sredstava obuhvata potraživanja od 
kupaca i druga potraživanja iz poslovanja, date kratkoročne pozajmice pravnim licima 
evidentiranim u okviru kratkoročnih finansijskih  

Potraživanja od kupaca se evidentiraju po fakturnoj vrednosti umanjenoj za ispravku 
vrednosti obezvređenih potraživanja. Ispravka vrednosti potraživanja se utvrđuje kada postoji 
objektivan dokaz da Društvo neće biti u stanju da naplati sve iznose koje potražuje na 
osnovu prvobitnih uslova potraživanja. Značajne finansijske poteškoće kupca, verovatnoća 
da će kupac biti likvidiran ili finansijski reorganizovan, propust ili kašnjenje u izvršenju 
plaćanja (više od 365 dana od datuma dospeća) se smatraju indikatorima da je vrednost 

potraživanja umanjena . 
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Procena ispravke vrednosti potraživanja vrši se na osnovu starosne analize i istorijskog 

iskustva, i kada naplata celog ili dela potraživanja više nije verovatna.  

Ostali dugoročni finansijski plasmani obuhvataju dugoročne kredite u zemlji i inostranstvu 
date (matičnim, zavisnim, ostalim povezanim, trećim - prilagoditi) licima, kao i beskamatna i 
kamatonosna potraživanja od zaposlenih po osnovu odobrenih stambenih zajmova. 
Stambeni zajmovi zaposlenima se vrednuju po amortizovanoj vrednosti korišćenjem kamatne 
stope po kojoj bi Društvo moglo da pribavi dugoročne pozajmice, a koja odgovara efektivno j 
kamatnoj stopi. Ispravka vrednosti potraživanja od zaposlenih se utvrđuje kada postoji 
objektivan dokaz da Društvo neće biti u stanju da naplati sve iznose koje potražuje na 

osnovu prvobitnih uslova potraživanja.  

3.4. Finansijske obaveze  

Društvo priznaje finansijske obaveze u svom bilansu stanja samo onda kada ono postane 
jedna od ugovornih strana u finansijskom instrumentu. Finansijska obaveza prestaje da se 
priznaje kada Društvo ispuni obavezu ili kada je obaveza plaćanja predviđena ugovorom 

ukinuta ili istekla.  

Finansijske obaveze se inicijalno priznaju po fer vrednosti, uvećanoj za direktno pripisive 
troškove transakcija. Izuzetno od opšteg pravila početnog priznavanja finansijskih obaveza, 
kratkoročne beskamatne obaveze kod kojih je efekat diskontovanja nematerijalan, inicijalno 
se priznaju po originalnoj fakturnoj vrednosti.  

Finansijske obaveze Društva uključuju obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze iz 

poslovanja kao i primljene kredite od banaka . 

Obaveze prema dobavljačima i ostale kratkoročne obaveze iz poslovanja naknadno se 

vrednuju po nominalnoj (fakturnoj) vrednosti.  

3.5. Zalihe  

Zalihe se vrednuju po nabavnoj vrednosti, odnosno neto prodajnoj vrednosti ako je ona niža. 
Nabavnu vrednost predstavlja vrednost po fakturi dobavljača uvećana za transportne i ostale 
zavisne troškove nabavke. Nabavna vrednost utvrđuje se metodom prosečne ponderisane 
nabavne cene. Neto prodajna vrednost je cena po kojoj zalihe mogu biti prodate u normalnim 
uslovima poslovanja po odbitku varijabilnih troškova prodaje.  

Terećenjem ostalih poslovnih rashoda vrši se ispravka vrednosti zaliha u slučajevima kada 
se oceni da je potrebno svesti vrednost zaliha na njihovu neto prodajnu vrednost. Oštećene 
zalihe i zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima se  delimično obezvređene, dok 
se alat I inventor u potpunosti otpisuju.  

Cena koštanja gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje obuhvata utrošene sirovine, 
direktnu radnu snagu, ostale direktne troškove.  
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3.6. Gotovina i gotovinski ekvivalenti  

Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju: novac u blagajni, kao I novčana sredstva na 
tekućem računu. 

.  

 

3.7. Priznavanje prihoda  

Društvo priznaje prihod kada se iznos prihoda može pouzdano izmeriti i kada je verovatno da 
će u budućnosti Društvo imati priliv ekonomskih koristi. Prihod se priznaje u visini fer 
vrednosti 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.  

(a) Prihod od prodaje proizvoda i robe  

Prihodi od prodaje proizvoda i robe se priznaju kada su suštinski svi rizici i koristi od 
vlasništva nad proizvodima i robom prešli na kupca, što se uobičajeno dešava prilikom 

isporuke proizvoda i robe.  

 (b) Ostalii prihodi  

Ostali prihodi obuhvataju prihode od prodaje osnovnih sredstava, ostali nepomenuti prihodi. 

3.8. Rashodi  

Rashodi se priznaju u bilansu uspeha po načelu uzročnosti prihoda i rashoda odnosno na 
obračunskoj osnovi i utvrđuju se za period kada su nastali.  

(a) Poslovni rashodi  

Poslovni rashodi obuhvataju troškove uslovljene stvaranjem prihoda od prodaje i uključuju 
nabavnu vrednost prodate robe, troškove materijala, goriva i energije, troškove amortizacije i 
usluge pružene od strane trećih lica. Poslovni rashodi obuhvataju i opšte troškove kao što su 
troškovi, platnog prometa, poreza i ostali troškovi nastali u tekućem obračunskom periodu.  

(b) Finansijski rashodi  

Finansijski rashodi obuhvataju rashode po osnovu kamata i ostale finansijske rashode, koji 
se evidentiraju u bilansu uspeha perioda na koji se odnose, a u skladu sa načelom 

uzročnosti.                                      

                                                      (c)  Ostali rashodi 

Ostali rashodi podrazumevaju manjkove robe, rashode po osnovu direktnog otpisivanja 
potraživanja, rashodi po osnovu obezvređenja potraživanja. 
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4. FINANSIJSKI INSTRUMENTI - UPRAVLJANJE RIZICIMA  

4.1. Faktori finansijskog rizika  

Poslovanje Društva je izloženo različitim finansijskim rizicima: tržišni rizik, kreditni rizik i rizik 
likvidnosti. Upravljanje rizicima u Društvu je usmereno na nastojanje da se u situaciji 
nepredvidivosti finansijskih tržišta potencijalni negativni uticaji na finansijsko poslovanje 
Društva svedu na minimum. Upravljanje rizicima obavlja finansijska služba Društva u skladu 

sa politikama odobrenim od strane Rukovodstva. 

Kategorije finansijskih instrumenata, prema knjigovodstvenom stanju na dan 31. 
decembra 2016. i 2015. godine, prikazane su u sledećoj tabeli:  

U RSD hiljada  
 2016  2015 

Finansijska sredstva     
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 
Finansijska sredstva koja se iskazuju po fer vrednosti kroz bilans 
uspeha:  

   

Hartije od vrednosti namenjene trgovanju     
 potraživanja od kupaca -potencijalne kamate 1954  1205 
    

Rizik likvidnosti 

Društvo posluje sa izraženim rizikom likvidnosti jer je  u neprekidnoj blokadi od 
septembra 2013.godine od strane Poreske uprave. Društvo je blokirano za iznos 
obaveza koje su konvertovane u kapital(IV emisija akcija). Sudski spor je u toku, 
Očekuje se presuda u korist Društva, kako bi se deblokirao poslovni račun I time 
nastupio momenat ponovnog pokretanja proizvodnje.  

Društvo je izloženo riziku po pitanju sudskih sporova  koji većinom proističu   kao 
pitanja koja se tiču radnih odnosa iz prošlosti (preko 10 godina) a koja nisu rešena u 
periodu dok je Društvo bilo u stečaju, tj, nisu postojale prijave potraživanja.Izlaskom 
iz stečaja, bivši zaposleni pokrenuli su ponovo sudske sporove kako bi eventualno 
naplatili svoja potraživanja.Njihova potraživanja se ne vode u poslovnim knjigama jer 
se nikada nisu ni vodila.Očekivani ishod sudskih sporova  sa svim bitnim stavkama 
tabelarno su prikazani: 
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PREDMETI U KOJIMA JE KOSMAJ 
MERMER  TUŽENA STRANA    

       

 

Redni 
broj 

Broj predmeta I 
Sud 

Iznos glavnog 
duga 

Kamata teče od Napomena 

 

 

1  П.317/11 
Osnovni sud 
Mladenovac 

Utvrđenje 
svojine na 
zemljištu I 
objektu 
pov.950m2 

 Po žalbi od 
19.07.2008.god 
“Minel trafo” 
Mladenovac 

 

 

2  П1.1313/10 
Drugi Beograd 
jedinica 
Mladenovac 

47.300,00 2.11.2005  Vesić Živorad u 

prekidu je 
posupak od 
30.7.2010.god  

 3 

И.142/16 
Osnovni sud u 
Mladenovcu 

460.507,97 
din. 24.12.2005.god 

Gavrilović 

Zoran  

 4 

И.142/16 
Оsnovni sud u 
Mladenovcu 110.080,51 5.12.2003.god  

Goran 
Mihajlović iz 

Rabrovca(Života 

Mihajlović)  

 5 

И.и.182/15 
Izvršitelja 
Ivane Bukerica 
Bijuković iz 

Beograda 2.640.000,00 
od decembra 
2011.god. 

Stečajni 

upravnik Igor 
Drakul  

 6 

П1.5479/12 
Основни суд у 

Младеновцу 34.500,00 
.treba tražiti 

trškove 

Negić Mladen 

izgubio 
spor,nisu traženi 

jer je blokiran 
račun  

 7 

И.3255/13 
Osnovni sud u 
Mladenovcu 87.172,00 

postupak 
sprovođenja 

izvršenja u 

toku 

Izvršni poverilac 

Pejčić Miodrag 

iz Beograda  
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PREDMETI 
 KOSMAJ MERMER 
PROTIV TREĆIH LICA     

       

 

Redni 
broj 

Broj predmeta I 
sud 

Iznos glavnog 
duga 

Kamata teče od Napomena 

 

 

1 П.317/11 
Osnovni sud u  
Mladenovcu 

 Utvrđenje 

svojine na 
zemljištu I 

objektu 
pov.950m2 

  Po Žalbi od 

19.7.2008.god. I 
Protivtužba  
“Minel trafo” 
Mladenovac  

 

2 ИВ.556/14 TС  947.030,40 
din. 

28.7.2004.god. Izvršenje u toku 
“Biljegaš komerc” 
Zablaće  

 

3 25.П.4637/14 
Privredni sud u 
Beogradu 

Utvrđena 

vrednost spora 
494.500,00 

 - Po Ustavnoj 
žalbi od 

22.11.2016.god.  

 

4 K.168/14 
Osnovni sud u 
Mladenovcu 

Odštetni 

zahtev na 
21.176.617,94 
din. 

- zakazan glavni 
pretres za 
28.3.2017.god-
protiv 
Okr.Golijan 
Dragana I 
Čedomira 

Aleksić  

 

5 У.14145/14 
Upravni sud u 
Beogradu 

- - Tužba podignuta 

protiv Poreske 
uprave 
5.11.2014.god.  

 

6 У 14171/14 
Upravni sud u 
Beogradu 

- - Tužba podignuta 

protiv Poreske 
uprave 
5.11.2014.god.  

 

7 У.13110/15 
Upravni sud u 
Beogradu 

- - Tužba podignuta 
protiv Poreske 
uprave 
11.9.2015.god.  
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5. KLJUČNE RAČUNOVODSTVENE PROCENE I PROSUĐIVANJA  

Računovodstvene procene i prosuđivanja se kontinuirano vrednuju i zasnivaju se na 
istorijskom iskustvu i drugim faktorima, uključujući očekivanja budućih događaja za koje se 

veruje da će u datim okolnostima biti razumna.  

5.1. Ključne računovodstvene procene i pretpostavke  

Društvo pravi procene i pretpostavke koje se odnose na budućnost. Rezultirajuće 
računovodstvene procene će, po definiciji, retko biti jednake ostvarenim rezultatima.   

 

  

Odložena poreska sredstva  

Odložena poreska sredstva priznaju  tj.izračunavaju kao razlika poreske sadašnje vrednosti I 
računovodstvene sadašnje vrednosti. Na to se primenjuje procenat od 15%.  

Korisni vek upotrebe nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme  

Nematerijalna ulaganja i nekretnine, postrojenja i oprema se amortizuju tokom njihovog 
korisnog veka upotrebe. Korisni vek upotrebe se zasniva na proceni dužine perioda u kome 
će sredstvo generisati prihode. Procenu periodično vrši Rukovodstvo Društva i vrši 

odgovarajuće izmene, ukoliko se za tim javi potreba.  

Utvrđivanje fer vrednosti finansijskih instrumenata  

Fer vrednost finansijskih instrumenata kojima se trguje na aktivnom tržištu na dan bilansa 
stanja se bazira na kotiranim tržišnim cenama ponude ili tražnje, bez umanjenja po osnovu 

transakcionih troškova.  

Fer vrednost finansijskih instrumenata koji nisu kotirani na aktivnom tržištu se određuje 
korišćenjem odgovarajućih tehnika vrednovanja, koje obuhvataju tehnike neto sadašnje 
vrednosti, poređenje sa sličnim instrumentima za koje postoje tržišne cene i ostale 
relevantne modele. Kada tržišni inputi nisu dostupni, oni se određuju procenjivanjima koja 
uključuju određeni stepen rasuđivanja u proceni "fer" vrednosti. Modeli procene odslikavaju 
trenutno stanje na tržištu na datum merenja i ne moraju predstavljati uslove na tržištu pre ili 
nakon datuma merenja. Stoga se tehnike vrednovanja revidiraju periodično, kako bi na 

odgovarajući način odrazile tekuće tržišne uslove.  
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6. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA  
  

 Zemljište  Građevinski 
objekti  Postrojenja i 

oprema  
Ulaganja u 
tuđe NPO i 
ostale NPO 

 NPO u 
pripremi  Avansi  Ukupno 

NABAVNA VREDNOST                                         
Stanje na dan 1. januara 2015. 
godine  6643  20754  1824                        29221 

Nabavke                               
Prenos sa/na                               
Prenos na stalnu imovinu 
namenjenu prodaji                               

Otuđenja i rashodovanja                               
Stanje na dan 31. decembra 
2015. godine  6643  20754  1824                        29221 

                                
Stanje na dan 1. januara 2016. 
godine  6643  20754  1824                        29221 

Amortizacija    242  503                        745 
Prenos na stalnu imovinu 
namenjenu prodaji                               

Otuđenja i rashodovanja                               
Stanje na dan 31. decembra 
2016. godine  6643  20512  1321                        28476 

                                
Amortizacija  tekuće god.minus 
amort.zemljišta 5 god.unazad 
(297-281)=16 

                             

Prenos na stalnu imovinu 
namenjenu prodaji                               

Otuđenja i rashodovanja                               
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 Zemljište  Građevinski 
objekti  Postrojenja i 

oprema  
Ulaganja u 
tuđe NPO i 
ostale NPO 

 NPO u 
pripremi  Avansi  Ukupno 

Stanje na dan 31. decembra 
2016. godine  6643  20512  1321                        28476 

                                
NEOTPISANA VREDNOST:                               
- 31. decembra 2015. godine  6643  20512  1321                        28476 
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7. ZALIHE  
  

 2016. 2015. 
         
Materijal  6180 6180 
Nedovršena proizvodnja    
Gotovi proizvodi  1337 1949 
Roba 
Stalna sredstva namenjena prodaji    

Plaćeni avansi za zalihe i usluge  2400 2400 
Minus: ispravka vrednosti  2000 2000 
     
Stanje na dan 31. decembra  7917 8529 

 
 
 

8. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE  
  

 2016. 2015. 
     
Potraživanja po osnovu prodaje  1954 1205 
Minus: ispravka vrednosti    
     
Stanje na dan 31. decembra  1954 1205 

Promene na računu ispravke vrednosti potraživanja su:  

 2016. 2015. 
     
Stanje na dan 1. januara  4650  
Dodatna ispravka vrednosti    
Direktan otpis prethodno ispravljenih potraživanja  2171  
Naplaćena ispravljena potraživanja    
     
Stanje na dan 31. decembra  2479  

.  

  

). 
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9. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI  
  

 2016. 2015. 
Kratkoročni finansijski plasmani  22 22 
Ostali kratkoročni finansijski plasmani    
Minus: Ispravka vrednosti    
     
Stanje na dan 31. decembra  22 22 

  
 
 

10. POREZ NA DODATU VREDNOST  
  

 2016. 2015. 
     
Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po opštoj stopi 
(osim plaćenih avansa)  44  

Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po posebnoj 
stopi (osim plaćenih avansa)    

Porez na dodatu vrednost u datim avansima po opštoj stopi    
Porez na dodatu vrednost u datim avansima po posebnoj stopi    
Porez na dodatu vrednost plaćen pri uvozu dobara po opštoj 
stopi    

Porez na dodatu vrednost plaćen pri uvozu dobara po posebnoj 
stopi    

Porez na dodatu vrednost obračunat na usluge inostranih lica    
Stanje na dan 31. decembra    

  
 

 
 

11. KAPITAL  

(a) Osnovni kapital  

Registrovani iznos osnovnog kapitala Društva kod Agencije za privredne registre iznosi: 

Upisani I uplaćeni  novčani kapital – 11.044.000 RSD 

Upisani I uneti  nenovčani kapital  -  71.173.286,74 RSD 

                                                               7.737.500 RSD (BD 56265/2014 od 02.07.2014) 

 
Gubitak po akciji koji je iznosi 10, 34 dinara po akciji, koji se izračunava kada se  tekući 
gubitak podeli sa brojem akcija ( 2.249.810,07/ 269.864 = 8,34)
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12. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE  
  

 2016. 2015. 
     
Kratkoročni krediti i zajmovi    
Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog 
poslovanja namenjenih prodaji    

Ostale kratkoročne finansijske obaveze  1403 1205 
     
Stanje na dan 31. decembra  1403 1205 

 
 

13. PRIMLJENI AVANSI I DEPOZITI 
 

Primljenih  avansa na dan 31.decembar 2016.godine nije bilo. 
Primljenh  depoziai na dan 31.decembar 2016.godine nije bilo. 
 

14. OBAVEZE IZ POSLOVANJA 
  

 2016. 2015. 
     
Obaveze prema dobavljačima  3570 3603 
Ostale obaveze iz poslovanja  1263 1020 
     
Stanje na dan 31. decembra  4833 4623 

 
 

15. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST  
  

 2016. 2015. 
Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po 
opštoj stopi (osim primljenih avansa)  125  

Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po 
posebnoj stopi (osim primljenih avansa)    

Obaveze za porez na dodatu vrednost po primljenim avansima 
po opštoj stopi    

Obaveze za porez na dodatu vrednost po primljenim avansima 
po posebnoj stopi    

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

Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu sopstvene 
potrošnje po posebnoj stopi    
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 2016. 2015. 
Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu prodaje za 
gotovinu    

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

Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po 
opštoj stopi (osim primljenih avansa)    

     
     
Stanje na dan 31. decembra    

  
  

16. TROŠKOVI MATERIJALA  
  

 2016. 2015 
     
Troškovi materijala za izradu  612 451 
Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara    
     
Za godinu  612 451 

  
 17. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE 

  
 2016. 2015. 

Troškovi goriva I energije  41 5 
   
   
Za godinu  41 5 

  
  

 18. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA 
  

 2016. 2015. 
Troškovi proizvodnih usluga  64 1577 
Za godinu  64 1577 

  
  

 19. TROŠKOVI AMORTIZACIJE  
  

 2016. 2015. 
Troškovi amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme  745 845 
   
   
Za godinu  745 845 
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20. NEMATERIJALNI TROŠKOVI  

  
 2016. 2015. 

     
   
   
   

 Troškovi platnog prometa    
   
Troškovi poreza    
   

  
 

21.USAGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBAVEZA 
 
Društvo je izvršilo  usaglašavanja potraživanja koja se odnose na kupce iz 2016 

 
 
 
 

22. OSTALI PRIHODI  
  

 2016. 2015. 
Ostali prihodi    
Dobici od prodaje:    
- nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme    

 

 

 

                                                                                             IZVRŠNI DIREKTOR 

                                                                                                     Nebojša Janjič 

  



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Београд, март 2017. године 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 
 
 

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И ОДБОРУ ДИРЕКТОРА  
КОСМАЈ-МЕРМЕР АД МЛАДЕНОВАЦ   
 

Извештај о финансијским извештајима 

 

Ангажовани смо да извршимо ревизију приложених финансијских извештаја привредног 

друштва Космај-мермер ад Младеновац (у даљем тексту: „Друштво”) који обухватају биланс 

стања на дан 31. децембар 2016. године и одговарајући биланс успеха, извештај о променама 

на капиталу, извештај о осталом резултату и извештај о токовима готовине за годину која се 

завршава на тај дан, као и напомене уз финансијске извештаје. 

 

 

Одговорност руководства за финансијске извештаје 
 

Руководство Друштва је одговорно за састављање и истинито приказивање ових финансијских 

извештаја у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије, као и за оне интерне 

контроле које руководство одреди као неопходне у припреми финансијских извештаја који не 

садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње и грешке.  
 

 

Одговорност ревизора 
 

Наша одговорност је да изразимо мишљење о наведеним финансијским извештајима на 

основу обављене ревизије у складу са Међународним стандардима ревизије. Због значаја 

питања изнетих у пасусу „Основе за уздржавајуће мишљење“, нисмо били у могућности да 

прибавимо довољно одговарајућих ревизорских доказа који обезбеђују основу за изражавање 

ревизорског мишљења. 

 

 
Основе за уздржавајуће мишљења 

 

У оквиру позиције Некретнине, постројења и опрема исказано је земљиште у износу од 6.643 

хиљаде динара, грађевински објекти у износу од 20.512 хиљадa динара и опрема у износу од 

1.321 хиљаде динара на дан 31. децембар 2016. године. На основу спроведених ревизорских 

поступака утврдили смо да Друштво није обрачунавало амортизацију у складу са усвојеним 

амортизационим стопама. Такође, због недовољне искоришћености капацитета услед 

необављања делатности дужи временски период основна средства Друштва се налазе у 

лошем физичком стању. Друштво није проценило надокнадиву вредност некретнина, 

пострojења и опреме у складу са захтевима МРС 36 „Обезвређење имовине“. Нисмо били у 

могућности да проценимо ефекте потенцијалног обезвређења основних средстава.  
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 
 

 

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И ОДБОРУ ДИРЕКТОРА  
КОСМАЈ-МЕРМЕР АД МЛАДЕНОВАЦ   
 

Извештај о финансијским извештајима (наставак) 
 

Основе за уздржавајуће мишљења (наставак) 
 

У оквиру позиције Залихе исказане су залихе материјала у износу од 6.180 хиљада динара и 

залихе готових производа у износу од 1.337 хиљада динара на дан 31. децембар 2016. године. 

Нисмо присуствовали попису залиха са стањем на дан 31. децембар 2016. године, пошто је тај 

дан претходио дану када смо именовани за ревизора Друштва за 2016. годину. Такође, 

анализом старосне структуре утврдили смо да наведене залихе нису реализоване у периоду 

дужем од годину дана. Друштво није наведене залихе свело на нето продајну вредност у 

складу са захтевима МРС 2 – Залихе. Нисмо били у могућности да утврдимо ефекат корекције 

финансијских извештаја по овом основу. 

 

У оквиру позиције потраживања по основу продаје и друга потраживања исказана су 

потраживања од купаца у земљи у износу од 1.954 хиљаде динара и потраживања по основу 

камата у износу од 2.216 хиљада динара на дан 31. децембар 2016. године. Ова потраживања 

укључују и потраживања из ранијих година у износу од 1.206 хиљаде динара, док 

потраживања по основу камата у укупном износу потичу из ранијег периода. Нисмо могли да 

се уверимо у наплативост наведених потраживања као ни да утврдимо евентуални ефекат 

корекције финансијских извештаја по основу обезвређења потраживања. 

 

У оквиру позиције краткорочне обавезе исказане су краткорочне финансијске обавезе у износу 

од 1.403 хиљаде динара, примљени аванси у износу од 1.505 хиљада динара, обавезе из 

пословања у износу од 3.570 хиљада динара и обавезе по основу пореза на додату вредност и 

осталих пореза у износу од 2.069 хиљада динара на дан 31. децембар 2016. године. Највећи 

део наведених обавеза потиче из ранијих година и није затворен до дана издавања овог 

извештаја. Такође, Друштво нема усаглашена стања са повериоцима. Нисмо били у могућности 

да утврдимо ефекат корекције финансијских извештаја за 2016. годину по основу 

усаглашавања стања са повериоцима. 

 

Као што је обелодањено у Напомени бр. 4 уз финансијске извештаје, Друштво води више 

судских поступака који су у различитим фазама. Коначан исход ових спорова може имати 

ефекте на финансијски положај и резултате пословања Друштва у будућем периоду. Друштво 

није извршило резервисања на терет расхода за евентуалне материјално значајне губитке који 

могу настати по овом основу. Нисмо били у могућности да утврдимо евентуалне ефекте 

корекција финансијских извештаја за 2016. годину по овом основу.  

Напомене уз финансијске извештаје не садрже адекватна рашчлањивања и обелодањивања у 

складу са Међународним рачуноводственим стандардима и Међународним стандардима 

финансијског извештавања. Такође, Друштво није у финансијским извештајима обелоданило 

хипотеке и залоге, као ни трансакције са повезаним правним лицима, у складу са МРС 24 

„Обелодањивање односа са повезаним лицима”.  
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 
 

 

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И ОДБОРУ ДИРЕКТОРА  
КОСМАЈ-МЕРМЕР АД МЛАДЕНОВАЦ   
 

Извештај о финансијским извештајима (наставак) 

 

Основе за уздржавајуће мишљења (наставак) 

 

Друштво је у 2016. години пословало са нето губитком, при чему имајући у виду губитке 

исказане ранијих година, укупан губитак Друштва исказан у билансу стања на дан                            

31. децембар 2016. године износи 60.299 хиљада динара. Текући рачун Друштва су блокирани 

дужи временски период. На укупној имовини Друштва успостављене су хипотеке. Такође, 

Друштво не обавља основну делатност. Наведене чињенице могу довести у сумњу способност 

Друштва да настави пословање у складу са начелом сталности пословања. 

 

Уздржавајуће мишљење  
 

Због значаја питања описаних у пасусу „Основе за уздржавајуће мишљење”, нисмо били у 

могућности да прибавимо довољно одговарајућих ревизорских доказа који обезбеђују основу 

за ревизијско мишљење. Сходно томе, не изражавамо мишљење о финансијским извештајима 

Друштва на дан 31. децембар 2016. године.  

 

Остала питања 
 

Ревизију финансијских извештаја Друштва за 2015. годину је вршио други ревизор који се у 

свом извештају од 08. априла 2016. године уздржао од изражавања мишљења.   

 

 

Извештај о другим законским и регулаторним захтевима  

 

Извршили смо преглед годишњег извештаја о пословању Друштва. Руководство Друштва је 

одговорно за састављање и презентирање годишњег извештаја о пословању, у складу са 

захтевима Закона о рачуноводству и Закона о тржишту капитала (Службени гласник РС број 

62/2013 и 31/2011). Наша одговорност је да изразимо мишљење о усклађености годишњег 

извештаја о пословању са финансијским извештајима за пословну 2016. годину. У вези са тим, 

наши поступци испитивања су ограничени на процењивање усаглашености рачуноводствених 

информација садржаних у годишњем извештају о пословању са годишњим финансијским 

извештајима који су били предмет ревизије. Сходно томе наши поступци нису укључивали 

преглед осталих информација садржаних у годишњем извештају о пословању које проистичу 

из информација и евиденција које нису биле предмет ревизије.  
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 
 

 

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И ОДБОРУ ДИРЕКТОРА  
КОСМАЈ-МЕРМЕР АД МЛАДЕНОВАЦ   
 

Извештај о другим законским и регулаторним захтевима (наставак) 

 
Годишњи извештај о пословању Друштва не садржи све потребне финансијске информације у 

складу са законским прописима, па нисмо били у могућности да се изјаснимо о усклађености 

Годишњег извештаја о пословању са финансијским извештајима који су били предмет 

ревизије.  

 

 

 

Београд, 28. март 2017. године 
 
            Прва ревизија доо Београд 
                                                                                                                                Овлашћени ревизор           

                                                                                                                          Вељко Топаловић                                   
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 NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2016.GODINU ZA 
KOSMAJ-MERMER AD MLADENOVAC 

  

1. OPŠTE INFORMACIJE O DRUŠTVU  

Društvo RUDNICI I INDUSTRIJA MERMERA I GRANITA KOSMAJ-MERMER AD iz 
Mladenovca (dalje: Društvo) je osnovano 01.10.1952. godine . Osnovna delatnost je 
sečenje, oblikovanje I obrada kamena.  

Matični broj Društva je  07043961  a Poreski identifikacioni broj 101282517. Sedište Društva 
je u Mladenovcu, ulica Savića mlin 2a.  

Društvo  na dan 31. decembra 2016. godine nije imalo  zaposlenih, a 31. decembra 2015. 
godine takođe nije imalo  zaposlenih.  

2. OSNOVE I OKVIR FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA  

Finansijski izveštaji su sastavljeni prema konceptu nabavne vrednosti.  

2.1. Osnove za sastavljanje finansijskih izveštaja  

Priloženi finansijski izveštaji Društva za 2016. godinu su sastavljeni u skladu sa važećim 
računovodstvenim propisima u Republici Srbiji zasnovanim na Zakonu o računovodstvu ("Sl. 
glasnik RS", br. 62/2013).  

Finansijski izveštaji za 2016. godinu sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i 
podzakonskim aktima donetim na osnovu Zakona. Društvo prilikom sastavljanja finansijskih 
izveštaja za 2015. godinu primenjuje:  

Konceptualni okvir za finansijsko izveštavanje (dalje: Okvir), Međunarodne računovodstvene 
standarde (dalje: MRS), odnosno Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (dalje: 
MSFI) i sa njima povezana tumačenja izdata od Komiteta za tumačenje računovodstvenih 
standarda (dalje: IFRIC), naknadne izmene tih standarda i sa njima povezana tumačenja, 
odobrena od Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (dalje: IASB), čiji je 
prevod utvrdilo i objavilo ministarstvo nadležno za poslove finansija.  

Rešenjem o utvrđivanju prevoda Konceptualnog okvira za finansijsko izveštavanje i osnovnih 
tekstova Međunarodnih računovodstvenih standarda, odnosno Međunarodnih standarda 
finansijskog izveštavanja ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014), utvrđen je i objavljen prevod 
Konceptualnog okvira za finansijsko izveštavanje i osnovnih tekstova Međunarodnih 
računovodstvenih standarda, odnosno Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja, 
izdatih od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde, kao i tumačenja 
standarda izdatih od strane Komiteta za tumačenje računovodstvenih standarda koji su u 
primeni na dan sastavljanja priloženih finansijskih izveštaja.  

Finansijski izveštaji su prikazani u formatu propisanom Pravilnikom o sadržini i formi 
obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Sl. glasnik 
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RS", br. 95/2014 i 144/2014). Ovim pravilnikom definisani su obrasci finansijskih izveštaja i 
sadržina pozicija u obrascima, kao i minimum sadržaja napomena uz te izveštaje.  

Računovodstveni propisi Republike Srbije odstupaju od MSFI i u sledećem:  

•  Gubitak iznad visine kapitala prikazuje se kao stavka pasive, koja po definiciji MSFI 
nema karakter obaveza.  

•  Vanbilansna sredstva i obaveze su prikazani na obrascu bilansa stanja. Ove stavke 
po definiciji MSFI ne predstavljaju ni sredstva ni obaveze.  

S obzirom na napred izneto, priloženi finansijski izveštaji nisu usaglašeni sa svim zahtevima 
MSFI i ne mogu se smatrati finansijskim izveštajima sastavljenim i prikazanim u skladu sa 
MSFI.  

Društvo je u sastavljanju priloženih finansijskih izveštaja primenilo računovodstvene politike 
obelodanjene u daljem tekstu Napomene 2 i 3, koje su zasnovane na važećim 
računovodstvenim i poreskim propisima Republike Srbije. Ove politike su konzistentno 
primenjene na sve prikazane godine.  

 

2.2. Uporedni podaci  

 

Efekti korekcije grešaka u 2013.godini  iz ranijeg perioda iznose RSD 7.797 hiljada u neto 
iznosu , I knjiženi su na teret rezultata.Greške iz ranijih perioda odnose se na knjiženje 
obaveza prema Poreskoj upravi koje potiču iz ranijeg perioda I to: RSD 7.737 hiljada 
obaveze za kamate, RSD 284 hiljade troškovi spora I  RSD 225 hiljada korekcija amortizacije 
po osnovu odvajanja građevinskog zemlnjišta .  

u tekućoj 2016 godini nije bilo korekcije. 

2.3. Primena pretpostavke stalnosti poslovanja  

Finansijski izveštaji su sastavljeni pod pretpostavkom stalnosti poslovanja Društva, tj. pod 
pretpostavkom da će ono nastaviti da posluje tokom neograničenog vremenskog perioda u 
doglednoj budućnosti.  

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA  

Osnovne računovodstvene politike primenjene za sastavljanje ovih finansijskih izveštaja 
navedene su u daljem tekstu. Ove politike su konzistentno primenjene na sve prikazane 
godine, osim ako nije drugačije naznačeno.  
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3.1. Nekretnine, postrojenja i oprema  

Stavke nekretnina, postrojenja i opreme, koje ispunjavaju uslove da budu priznate kao 
sredstvo, odmeravaju se prilikom početnog priznavanja po svojoj nabavnoj vrednosti 
odnosno, ceni koštanja.  

Nabavnu vrednost čini vrednost po fakturi dobavljača uključujući carine, poreze koji se ne 
mogu refundirati i sve druge troškove dovođenja sredstva u stanje funkcionalne pripravnosti. 
Nabavna vrednost umanjena je za sve primljene popuste i/ili rabate (poklone). Nabavna 
vrednost izgrađenih osnovnih sredstava je njihova nabavna vrednost na datum kada su 
izgradnja ili razvoj završeni.  

Pod nekretninom ili opremom smatraju se ona sredstva čiji je očekivani korisni vek upotrebe 
duži od jedne godine. Naknadni izdaci u nekretnine, postrojenja i opremu se kapitalizuju 
samo kada je verovatno da će buduće ekonomske koristi povezane sa tim izdacima pripasti 
Društvu i da izdaci mogu pouzdano da se izmere. Svi ostali troškovi tekućeg održavanja 
terete troškove perioda u kome nastanu.  

Društvo može koristiti alternativni način vrednovanja nekretnina, postrojenja I opreme tj.može 
vršiti usklađivanje vrednosti po tržišnim cenama ako dođe do značajnog odstupanja od 
nabavne vrednosti, a sve u skladu sa MRS 16. 

Korisni vek upotrebe sredstva se preispituje najmanje na kraju svake poslovne godine, i ako 
postoje promene u očekivanoj dinamici trošenja budućih ekonomskih koristi koje su sadržane 
u sredstvu, stopa amortizacije se menja kako bi se odrazila promenjena dinamika.  

Nakon početnog priznavanja, nekretnine, postrojenja i oprema se iskazuju po nabavnoj 
vrednosti umanjenoj za kumuliranu ispravku vrednosti i eventualne kumulirane gubitke za 
umanjenje vrednosti.  

3.2. Amortizacija  

Otpisivanje nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja se vrši primenom 
proporcionalne metode kojom se vrednost sredstava u potpunosti otpisuje tokom 
procenjenog veka upotrebe.  

Otpisivanje se vrši po stopama koje su zasnovane na preostalom korisnom veku upotrebe 
sredstava, procenjenom od strane rukovodstva Društva.  

Stope amortizacije za glavne kategorije nekretnina i opreme date su u sledećem pregledu:  

Nekretnine     1% 

Oprema: 
Mašine  

   10% 

Računarska oprema     30% 

Transportna sredstva     20% 

Obračun amortizacije nekretnina, opreme počinje kada se ova sredstva stave u upotrebu.  
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3.3.Finansijska sredstva  

Društvo priznaje finansijska sredstva u svom bilansu stanja samo onda kada ono postane 
jedna od ugovornih strana u finansijskom instrumentu. Finansijska sredstva prestaju da se 
priznaju kada je došlo do isteka ugovornog prava ili prenosa prava na prilive gotovine po 
osnovu tog sredstva, i kada je Društvo izvršilo prenos svih rizika i koristi koji proističu iz 
vlasništva nad finansijskim sredstvom.  

Finansijska sredstva se inicijalno priznaju po fer vrednosti uvećanoj i za direktno pripisive 
transakcione troškove (osim u slučaju kada se radi o finansijskim sredstvima koja se 
vrednuju po fer vrednosti čiji se efekti promena u fer vrednostima iskazuju u bilansu uspeha, 
kada se transakcioni troškovi tretiraju kao rashodi perioda). Redovna kupovina i prodaja 
finansijskih sredstava se priznaje na datum trgovanja - datum kada se Društvo obavezalo da 
će kupiti ili prodati sredstvo.  

Finansijska sredstva Društva uključuju gotovinu, kratkoročne depozite, hartije od vrednosti 
kojima se trguje, potraživanja od kupaca i ostala potraživanja iz poslovanja, date kredite i 
pozajmice. 

Naknadno odmeravanje finansijskih sredstava zavisi od njihove klasifikacije. Finansijska 
sredstva se klasifikuju u sledeće kategorije: finansijska sredstva koja se vrednuju po fer 
vrednosti čiji se efekti promena u fer vrednostima iskazuju u bilansu uspeha, zajmovi i 
potraživanja, finansijska sredstva raspoloživa za prodaju i sredstva koja se drže do roka 
dospeća (prilagoditi). Klasifikacija zavisi od svrhe za koju su finansijska sredstva pribavljena. 
Rukovodstvo vrši klasifikaciju svojih finansijskih plasmana u momentu inicijalnog priznavanja.  

a) Finansijska sredstva po fer vrednosti čiji se efekti promena u fer vrednostima 
iskazuju u bilansu uspeha  

Finansijska sredstva po fer vrednosti čiji se efekti promena u fer vrednosti iskazuju u bilansu 
uspeha su finansijska sredstva koja se drže radi trgovanja. Finansijsko sredstvo se klasifikuje 
u ovu kategoriju ukoliko je pribavljeno prvenstveno radi prodaje u kratkom roku. Sredstva u 
ovoj kategoriji su klasifikovana kao kratkoročna sredstva. Dobici ili gubici proistekli iz 
promena u fer vrednosti ove kategorije iskazuju se u bilansu uspeha u okviru pozicije "Ostali 
prihodi/(rashodi)" u periodu u kome su nastali.  

U bilansu stanja Društva ova kategorija finansijskih sredstava obuhvata hartije od vrednosti 
evidentirane u okviru kratkoročnih finansijskih plasmana (prilagoditi). 

b) Zajmovi i potraživanja  

U bilansu stanja Društva ova kategorija finansijskih sredstava obuhvata potraživanja od 
kupaca i druga potraživanja iz poslovanja, date kratkoročne pozajmice pravnim licima 
evidentiranim u okviru kratkoročnih finansijskih  

Potraživanja od kupaca se evidentiraju po fakturnoj vrednosti umanjenoj za ispravku 
vrednosti obezvređenih potraživanja. Ispravka vrednosti potraživanja se utvrđuje kada postoji 
objektivan dokaz da Društvo neće biti u stanju da naplati sve iznose koje potražuje na 
osnovu prvobitnih uslova potraživanja. Značajne finansijske poteškoće kupca, verovatnoća 
da će kupac biti likvidiran ili finansijski reorganizovan, propust ili kašnjenje u izvršenju 
plaćanja (više od 365 dana od datuma dospeća) se smatraju indikatorima da je vrednost 
potraživanja umanjena . 
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Procena ispravke vrednosti potraživanja vrši se na osnovu starosne analize i istorijskog 
iskustva, i kada naplata celog ili dela potraživanja više nije verovatna.  

Ostali dugoročni finansijski plasmani obuhvataju dugoročne kredite u zemlji i inostranstvu 
date (matičnim, zavisnim, ostalim povezanim, trećim - prilagoditi) licima, kao i beskamatna i 
kamatonosna potraživanja od zaposlenih po osnovu odobrenih stambenih zajmova. 
Stambeni zajmovi zaposlenima se vrednuju po amortizovanoj vrednosti korišćenjem kamatne 
stope po kojoj bi Društvo moglo da pribavi dugoročne pozajmice, a koja odgovara efektivnoj 
kamatnoj stopi. Ispravka vrednosti potraživanja od zaposlenih se utvrđuje kada postoji 
objektivan dokaz da Društvo neće biti u stanju da naplati sve iznose koje potražuje na 
osnovu prvobitnih uslova potraživanja.  

3.4. Finansijske obaveze  

Društvo priznaje finansijske obaveze u svom bilansu stanja samo onda kada ono postane 
jedna od ugovornih strana u finansijskom instrumentu. Finansijska obaveza prestaje da se 
priznaje kada Društvo ispuni obavezu ili kada je obaveza plaćanja predviđena ugovorom 
ukinuta ili istekla.  

Finansijske obaveze se inicijalno priznaju po fer vrednosti, uvećanoj za direktno pripisive 
troškove transakcija. Izuzetno od opšteg pravila početnog priznavanja finansijskih obaveza, 
kratkoročne beskamatne obaveze kod kojih je efekat diskontovanja nematerijalan, inicijalno 
se priznaju po originalnoj fakturnoj vrednosti.  

Finansijske obaveze Društva uključuju obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze iz 
poslovanja kao i primljene kredite od banaka . 

Obaveze prema dobavljačima i ostale kratkoročne obaveze iz poslovanja naknadno se 
vrednuju po nominalnoj (fakturnoj) vrednosti.  

3.5. Zalihe  

Zalihe se vrednuju po nabavnoj vrednosti, odnosno neto prodajnoj vrednosti ako je ona niža. 
Nabavnu vrednost predstavlja vrednost po fakturi dobavljača uvećana za transportne i ostale 
zavisne troškove nabavke. Nabavna vrednost utvrđuje se metodom prosečne ponderisane 
nabavne cene. Neto prodajna vrednost je cena po kojoj zalihe mogu biti prodate u normalnim 
uslovima poslovanja po odbitku varijabilnih troškova prodaje.  

Terećenjem ostalih poslovnih rashoda vrši se ispravka vrednosti zaliha u slučajevima kada 
se oceni da je potrebno svesti vrednost zaliha na njihovu neto prodajnu vrednost. Oštećene 
zalihe i zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima se  delimično obezvređene, dok 
se alat I inventor u potpunosti otpisuju.  

Cena koštanja gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje obuhvata utrošene sirovine, 
direktnu radnu snagu, ostale direktne troškove.  
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3.6. Gotovina i gotovinski ekvivalenti  

Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju: novac u blagajni, kao I novčana sredstva na 
tekućem računu. 

.  

 

3.7. Priznavanje prihoda  

Društvo priznaje prihod kada se iznos prihoda može pouzdano izmeriti i kada je verovatno da 
će u budućnosti Društvo imati priliv ekonomskih koristi. Prihod se priznaje u visini fer 
vrednosti 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.  

(a) Prihod od prodaje proizvoda i robe  

Prihodi od prodaje proizvoda i robe se priznaju kada su suštinski svi rizici i koristi od 
vlasništva nad proizvodima i robom prešli na kupca, što se uobičajeno dešava prilikom 
isporuke proizvoda i robe.  

 (b) Ostalii prihodi  

Ostali prihodi obuhvataju prihode od prodaje osnovnih sredstava, ostali nepomenuti prihodi. 

3.8. Rashodi  

Rashodi se priznaju u bilansu uspeha po načelu uzročnosti prihoda i rashoda odnosno na 
obračunskoj osnovi i utvrđuju se za period kada su nastali.  

(a) Poslovni rashodi  

Poslovni rashodi obuhvataju troškove uslovljene stvaranjem prihoda od prodaje i uključuju 
nabavnu vrednost prodate robe, troškove materijala, goriva i energije, troškove amortizacije i 
usluge pružene od strane trećih lica. Poslovni rashodi obuhvataju i opšte troškove kao što su 
troškovi, platnog prometa, poreza i ostali troškovi nastali u tekućem obračunskom periodu.  

(b) Finansijski rashodi  

Finansijski rashodi obuhvataju rashode po osnovu kamata i ostale finansijske rashode, koji 
se evidentiraju u bilansu uspeha perioda na koji se odnose, a u skladu sa načelom 
uzročnosti.                                      

                                                      (c)  Ostali rashodi 

Ostali rashodi podrazumevaju manjkove robe, rashode po osnovu direktnog otpisivanja 
potraživanja, rashodi po osnovu obezvređenja potraživanja. 
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4. FINANSIJSKI INSTRUMENTI - UPRAVLJANJE RIZICIMA  

4.1. Faktori finansijskog rizika  

Poslovanje Društva je izloženo različitim finansijskim rizicima: tržišni rizik, kreditni rizik i rizik 
likvidnosti. Upravljanje rizicima u Društvu je usmereno na nastojanje da se u situaciji 
nepredvidivosti finansijskih tržišta potencijalni negativni uticaji na finansijsko poslovanje 
Društva svedu na minimum. Upravljanje rizicima obavlja finansijska služba Društva u skladu 
sa politikama odobrenim od strane Rukovodstva. 

Kategorije finansijskih instrumenata, prema knjigovodstvenom stanju na dan 31. 
decembra 2016. i 2015. godine, prikazane su u sledećoj tabeli:  

U RSD hiljada  

 2016  2015 

Finansijska sredstva     

Gotovina i gotovinski ekvivalenti 
Finansijska sredstva koja se iskazuju po fer vrednosti kroz bilans 
uspeha:  

   

Hartije od vrednosti namenjene trgovanju     

 potraživanja od kupaca -potencijalne kamate 1954  1205 

    

Rizik likvidnosti 

Društvo posluje sa izraženim rizikom likvidnosti jer je  u neprekidnoj blokadi od 
septembra 2013.godine od strane Poreske uprave. Društvo je blokirano za iznos 
obaveza koje su konvertovane u kapital(IV emisija akcija). Sudski spor je u toku, 
Očekuje se presuda u korist Društva, kako bi se deblokirao poslovni račun I time 
nastupio momenat ponovnog pokretanja proizvodnje.  

Društvo je izloženo riziku po pitanju sudskih sporova  koji većinom proističu   kao 
pitanja koja se tiču radnih odnosa iz prošlosti (preko 10 godina) a koja nisu rešena u 
periodu dok je Društvo bilo u stečaju, tj, nisu postojale prijave potraživanja.Izlaskom 
iz stečaja, bivši zaposleni pokrenuli su ponovo sudske sporove kako bi eventualno 
naplatili svoja potraživanja.Njihova potraživanja se ne vode u poslovnim knjigama jer 
se nikada nisu ni vodila.Očekivani ishod sudskih sporova  sa svim bitnim stavkama 
tabelarno su prikazani: 
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PREDMETI U KOJIMA JE KOSMAJ 

MERMER  TUŽENA STRANA    

       

 

Redni 

broj 

Broj predmeta I 
Sud 

Iznos glavnog 
duga 

Kamata teče od Napomena 

 

 

1  П.317/11 

Osnovni sud 

Mladenovac 

Utvrđenje 
svojine na 
zemljištu I 
objektu 
pov.950m2 

 Po žalbi od 
19.07.2008.god 
“Minel trafo” 
Mladenovac 

 

 

2  П1.1313/10 

Drugi Beograd 

jedinica 

Mladenovac 

47.300,00 2.11.2005  Vesić Živorad u 

prekidu je 

posupak od 

30.7.2010.god  

 3 

И.142/16 

Osnovni sud u 

Mladenovcu 

460.507,97 

din. 24.12.2005.god 

Gavrilović 

Zoran  

 4 

И.142/16 

Оsnovni sud u 

Mladenovcu 110.080,51 5.12.2003.god  

Goran 

Mihajlović iz 

Rabrovca(Života 

Mihajlović)  

 5 

И.и.182/15 

Izvršitelja 

Ivane Bukerica 

Bijuković iz 

Beograda 2.640.000,00 

od decembra 

2011.god. 

Stečajni 

upravnik Igor 

Drakul  

 6 

П1.5479/12 

Основни суд у 

Младеновцу 34.500,00 

.treba tražiti 

trškove 

Negić Mladen 

izgubio 

spor,nisu traženi 

jer je blokiran 

račun  

 7 

И.3255/13 

Osnovni sud u 

Mladenovcu 87.172,00 

postupak 

sprovođenja 

izvršenja u 

toku 

Izvršni poverilac 

Pejčić Miodrag 

iz Beograda  
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PREDMETI 
 KOSMAJ MERMER 
PROTIV TREĆIH LICA     

       

 

Redni 

broj 

Broj predmeta I 
sud 

Iznos glavnog 
duga 

Kamata teče od Napomena 

 

 

1 П.317/11 
Osnovni sud u  
Mladenovcu 

 Utvrđenje 

svojine na 

zemljištu I 

objektu 

pov.950m2 

  Po Žalbi od 

19.7.2008.god. I 

Protivtužba  

“Minel trafo” 

Mladenovac  

 

2 ИВ.556/14 TС  947.030,40 

din. 

28.7.2004.god. Izvršenje u toku 
“Biljegaš komerc” 
Zablaće  

 

3 25.П.4637/14 

Privredni sud u 

Beogradu 

Utvrđena 

vrednost spora 

494.500,00 

 - Po Ustavnoj 

žalbi od 

22.11.2016.god.  

 

4 K.168/14 

Osnovni sud u 

Mladenovcu 

Odštetni 

zahtev na 

21.176.617,94 

din. 

- zakazan glavni 

pretres za 

28.3.2017.god-

protiv 

Okr.Golijan 

Dragana I 

Čedomira 

Aleksić  

 

5 У.14145/14 

Upravni sud u 

Beogradu 

- - Tužba podignuta 

protiv Poreske 

uprave 

5.11.2014.god.  

 

6 У 14171/14 

Upravni sud u 

Beogradu 

- - Tužba podignuta 

protiv Poreske 

uprave 

5.11.2014.god.  

 

7 У.13110/15 

Upravni sud u 

Beogradu 

- - Tužba podignuta 

protiv Poreske 

uprave 

11.9.2015.god.  
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5. KLJUČNE RAČUNOVODSTVENE PROCENE I PROSUĐIVANJA  

Računovodstvene procene i prosuđivanja se kontinuirano vrednuju i zasnivaju se na 
istorijskom iskustvu i drugim faktorima, uključujući očekivanja budućih događaja za koje se 
veruje da će u datim okolnostima biti razumna.  

5.1. Ključne računovodstvene procene i pretpostavke  

Društvo pravi procene i pretpostavke koje se odnose na budućnost. Rezultirajuće 
računovodstvene procene će, po definiciji, retko biti jednake ostvarenim rezultatima.   

 

  

Odložena poreska sredstva  

Odložena poreska sredstva priznaju  tj.izračunavaju kao razlika poreske sadašnje vrednosti I 
računovodstvene sadašnje vrednosti. Na to se primenjuje procenat od 15%.  

Korisni vek upotrebe nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme  

Nematerijalna ulaganja i nekretnine, postrojenja i oprema se amortizuju tokom njihovog 
korisnog veka upotrebe. Korisni vek upotrebe se zasniva na proceni dužine perioda u kome 
će sredstvo generisati prihode. Procenu periodično vrši Rukovodstvo Društva i vrši 
odgovarajuće izmene, ukoliko se za tim javi potreba.  

Utvrđivanje fer vrednosti finansijskih instrumenata  

Fer vrednost finansijskih instrumenata kojima se trguje na aktivnom tržištu na dan bilansa 
stanja se bazira na kotiranim tržišnim cenama ponude ili tražnje, bez umanjenja po osnovu 
transakcionih troškova.  

Fer vrednost finansijskih instrumenata koji nisu kotirani na aktivnom tržištu se određuje 
korišćenjem odgovarajućih tehnika vrednovanja, koje obuhvataju tehnike neto sadašnje 
vrednosti, poređenje sa sličnim instrumentima za koje postoje tržišne cene i ostale 
relevantne modele. Kada tržišni inputi nisu dostupni, oni se određuju procenjivanjima koja 
uključuju određeni stepen rasuđivanja u proceni "fer" vrednosti. Modeli procene odslikavaju 
trenutno stanje na tržištu na datum merenja i ne moraju predstavljati uslove na tržištu pre ili 
nakon datuma merenja. Stoga se tehnike vrednovanja revidiraju periodično, kako bi na 
odgovarajući način odrazile tekuće tržišne uslove.  
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6. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA  
  

 Zemljište  
Građevinski 

objekti 
 

Postrojenja i 
oprema 

 
Ulaganja u 
tuđe NPO i 
ostale NPO 

 
NPO u 

pripremi 
 Avansi  Ukupno 

NABAVNA VREDNOST                                         

Stanje na dan 1. januara 2015. 
godine  

6643  20754  1824                        29221 

Nabavke                               

Prenos sa/na                               

Prenos na stalnu imovinu 
namenjenu prodaji  

                             

Otuđenja i rashodovanja                               

Stanje na dan 31. decembra 
2015. godine  

6643  20754  1824                        29221 

                                

Stanje na dan 1. januara 2016. 
godine  

6643  20754  1824                        29221 

Amortizacija    242  503                        745 

Prenos na stalnu imovinu 
namenjenu prodaji  

                             

Otuđenja i rashodovanja                               

Stanje na dan 31. decembra 
2016. godine  

6643  20512  1321                        28476 

                                

Amortizacija  tekuće god.minus 
amort.zemljišta 5 god.unazad 
(297-281)=16 

                             

Prenos na stalnu imovinu 
namenjenu prodaji  

                             

Otuđenja i rashodovanja                               
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 Zemljište  
Građevinski 

objekti 
 

Postrojenja i 
oprema 

 
Ulaganja u 
tuđe NPO i 
ostale NPO 

 
NPO u 

pripremi 
 Avansi  Ukupno 

Stanje na dan 31. decembra 
2016. godine  

6643  20512  1321                        28476 

                                

NEOTPISANA VREDNOST:                               

- 31. decembra 2015. godine  6643  20512  1321                        28476 
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7. ZALIHE  
  

 2016. 2015. 

         

Materijal  6180 6180 

Nedovršena proizvodnja    

Gotovi proizvodi  1337 1949 

Roba 
Stalna sredstva namenjena prodaji  

  

Plaćeni avansi za zalihe i usluge  2400 2400 

Minus: ispravka vrednosti  2000 2000 

     

Stanje na dan 31. decembra  7917 8529 

 
 
 

8. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE  
  

 2016. 2015. 

     

Potraživanja po osnovu prodaje  1954 1205 

Minus: ispravka vrednosti    

     

Stanje na dan 31. decembra  1954 1205 

Promene na računu ispravke vrednosti potraživanja su:  

 2016. 2015. 

     

Stanje na dan 1. januara  4650  

Dodatna ispravka vrednosti    

Direktan otpis prethodno ispravljenih potraživanja  2171  

Naplaćena ispravljena potraživanja    

     

Stanje na dan 31. decembra  2479  

.  

  

). 
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9. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI  
  

 2016. 2015. 

Kratkoročni finansijski plasmani  22 22 

Ostali kratkoročni finansijski plasmani    

Minus: Ispravka vrednosti    

     

Stanje na dan 31. decembra  22 22 

  
 
 

10. POREZ NA DODATU VREDNOST  
  

 2016. 2015. 

     

Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po opštoj stopi 
(osim plaćenih avansa)  

44  

Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po posebnoj 
stopi (osim plaćenih avansa)  

  

Porez na dodatu vrednost u datim avansima po opštoj stopi    

Porez na dodatu vrednost u datim avansima po posebnoj stopi    

Porez na dodatu vrednost plaćen pri uvozu dobara po opštoj 
stopi  

  

Porez na dodatu vrednost plaćen pri uvozu dobara po posebnoj 
stopi  

  

Porez na dodatu vrednost obračunat na usluge inostranih lica    

Stanje na dan 31. decembra    

  

 
 

 
11. KAPITAL  

(a) Osnovni kapital  

Registrovani iznos osnovnog kapitala Društva kod Agencije za privredne registre iznosi: 

Upisani I uplaćeni  novčani kapital – 11.044.000 RSD 

Upisani I uneti  nenovčani kapital  -  71.173.286,74 RSD 

                                                               7.737.500 RSD (BD 56265/2014 od 02.07.2014) 

 
Gubitak po akciji koji je iznosi 10, 34 dinara po akciji, koji se izračunava kada se  tekući 
gubitak podeli sa brojem akcija ( 2.249.810,07/ 269.864 = 8,34)
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12. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE  
  

 2016. 2015. 

     

Kratkoročni krediti i zajmovi    

Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog 
poslovanja namenjenih prodaji  

  

Ostale kratkoročne finansijske obaveze  1403 1205 

     

Stanje na dan 31. decembra  1403 1205 

 
 

13. PRIMLJENI AVANSI I DEPOZITI 
 

Primljenih  avansa na dan 31.decembar 2016.godine nije bilo. 
Primljenh  depoziai na dan 31.decembar 2016.godine nije bilo. 
 

14. OBAVEZE IZ POSLOVANJA 
  

 2016. 2015. 

     

Obaveze prema dobavljačima  3570 3603 

Ostale obaveze iz poslovanja  1263 1020 

     

Stanje na dan 31. decembra  4833 4623 

 
 

15. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST  
  

 2016. 2015. 

Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po 
opštoj stopi (osim primljenih avansa)  

125  

Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po 
posebnoj stopi (osim primljenih avansa)  

  

Obaveze za porez na dodatu vrednost po primljenim avansima 
po opštoj stopi  

  

Obaveze za porez na dodatu vrednost po primljenim avansima 
po posebnoj stopi  

  

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

  

Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu sopstvene 
potrošnje po posebnoj stopi  

  



16 
 

 2016. 2015. 

Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu prodaje za 
gotovinu  

  

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

  

Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po 
opštoj stopi (osim primljenih avansa)  

  

     

     

Stanje na dan 31. decembra    

  
  

16. TROŠKOVI MATERIJALA  
  

 2016. 2015 

     

Troškovi materijala za izradu  612 451 

Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara    

     

Za godinu  612 451 

  

 17. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE 
  

 2016. 2015. 

Troškovi goriva I energije  41 5 

   

   

Za godinu  41 5 

  
  

 18. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA 
  

 2016. 2015. 

Troškovi proizvodnih usluga  64 1577 

Za godinu  64 1577 

  
  

 19. TROŠKOVI AMORTIZACIJE  
  

 2016. 2015. 

Troškovi amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme  745 845 

   

   

Za godinu  745 845 
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20. NEMATERIJALNI TROŠKOVI  
  

 2016. 2015. 

     

   

   

   

 Troškovi platnog prometa    

   

Troškovi poreza    

   

  
 

21.USAGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBAVEZA 
 
Društvo je izvršilo  usaglašavanja potraživanja koja se odnose na kupce iz 2016 

 
 
 
 

22. OSTALI PRIHODI  
  

 2016. 2015. 

Ostali prihodi    

Dobici od prodaje:    

- nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme    

 

 

 

                                                                                             IZVRŠNI DIREKTOR 

                                                                                                     Nebojša Janjič 
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rarluna *d strane Pareske uprave.

i ..i F i nans ij skr: stan i e u kells_sg-dru5lyg::eleat
Privrednn drultvo je u 20l6.godini iskazak: gubitak Lt iznr:s* R.SD 1.0?? hil-iada

AKT'IVA
t("hr. 0Plrli P0ZICI.IE
j $talna imovina

zernl.jiiite

grad.ot'.iekti

posloienia i oprema

i Obrtna imovin*

ralilre

potra*"lvan ja

odlrliena poreska
sredstl a

kratkor**ni tllr.oiasmani

PASIW\
R.br OPIS POZICIJI

; Kapital

t)snovni kapiral

Cubitak raniiih gr:dina

fiuhitak tekuce godine

* l)ugorolne i kratkorodne
otraveze

Otraveze koie se mogu
korrv.rr kapital

Kratkorodne fi n.cbaveze

{ )bavclc rz posloranla

{u hiljadama}

Iznor

28.47b

{r.64i

:0.5 r:
, -rit

I2. t34

7.9t]

l$s4

l.;*82

n')

(u hiljadama)

Iznos

t9.656

89.955

59.?02

L097

r 2"436

3.889

t,4CI1

3.570

8CI60bavcze p0 osnovu pdv-a i

ustal ih -iavnih prihoda

UKUPNAAKTIVA -12"09? I-IKUPNA PASIVA 42.fi52

L. (}pis oCekivanog rhzvrr.in dru$tva u naredno periodu, promenn u poslovnim politikamn
ilru$tr'*. kno i glnvnih razika i pr*tnji koiimn jc poslovanje dru$tva izloleno:



).l Qp.ts ri**hi"vann$ .raevolr dru$tva u narEdnqrn p$rietlu:
illanovi privrednug dru$tva u 20l6.gndini usmereni su ka ostvarivanju pozitivnih poslovnih
rezulti*t* r: slu*aiu da se u bliskcrj buducnosti r"rkon*a blnkada pcrslovnog raduna druStva.
Llru$rv* c* u nar*dnom peri*du obratiti palniu na kodeks korporatlvnog upravlian"ia u skladu sa
rT'iogu*n*stima llru$tva u datr:m trenulku i u skladu sa zakonskim *dredbama.

i. I t tn1S*rpmpnq."-il.pCI,ql$Jrl i
il 2{}li"$r:dini niir hiL: pr*rnena u p*slovnoi pnlitici dru$tva.Eventualne promene se mogu
rkipruditl iisled prilagndavan"ia sa novim zaknnskirn propisima.

).:i #.ffi3_$"fryilih"rieik;l ipretnji.k;ajiqa jr podtvanje Drrlftvo iAl{r?pnu
\cststrii*n {r*i$t*" i}t**ena naplnta p*traiivania ,bp:kada tekurieg nadune"

,1. 5vt vn*niji poslovni tlngailaji koji su nastupili nakon protekn poslovnc godine za koju se
izvr**l*-* pripremn:

\smu va*niiih poslnvnih rt*gadaia koii su nastupili naknn pro{oka poslovne godine za koju se
rr-v*(1rr1 pripremar.
"1" $vi xnu**jni poslovi $n povez&nim llcima: flru*tvr: nemii pffvezana lica.
5. Akfivnntri dru5tt'a nn p*lju istrafiivanjn i raevojr: Dru$tvo ne raspr:late programom
rsrra*ivan!a r razvajr,
tr.$opsfv*ne nl*cije dru*fv*r Privredno dru$tvn ne pnsedujc sopstvens akcije.

I'iap*mena:
- Dru*tvo p*dleie obavezno"j

izrade ovr:g izve$taja.
fteviziiu je nbaviln Dru$tvr:

reviziji iinansiiskih izve5taja k*ja je obavljena u periodu do

za reviziju Prva revizija. Beograd.

-'' )" .t
I

lzlNNr DTREKTOR

.- NebqiSa Janiic

{ ,::,,i

t -"d
"n- _, , it.4
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19, !;- *r,'{7. ,.,l-lpaa peeusuja 4oo Eeorpa4
Caee Maurxoeraha 3/10

V eeeh ca peBh3hjonn ro4ru:Fber paqyHa Apyr.rrrBa KOCMAJ-MEPMEP ag MnageHoBaq, ca

craFbeM Ha AaH 3L.12.2016. ro,qrne, Ha ocHoBy xoje rpe6a Aa h3pa3rre MhLurbeFbe Aa nh

QNnaHcrajcxr,r raaeurajr ncrtHnro A o6jerrreno npr,rxaayjy QrHancrjcxr noaoxaj

.{pyurea, FberoB noc.noBH14 pe3ynrar, npoMeHe Ha Kanhrany h roKoBe roroBt4He, oAHocHo

Aa nh cy cacraB/beH14 y cKnaAy ca paqyHoBoAcrBeHhM nponrcrnna Penyinuxe Cp6rje,
oBoM l4sjaaonn npeMa HaueM naj6oruenn ca3HaFby u yBepeFby norapfyjervro caep,ehe
L{hFbeHhqe:

1. floguaro uann je Aa je peeraraja h3BpuJeHa y cKnaAy ca MefynapoAHhM craHAapAhMa
peensrje, xojr noApa3yMeeajy hcnhrhBarue paqyHoBoAcrBeHhx ct4creMa, chcreMa
hHTepHhx KoHTpo.na, a y o6ranny xojn cnnarpare HeonxoAHhM y AarhM oKo.nHocrr,rMa, Kao
,4 Aa cBpxa pearaaraje Hrje, Hhrh ce oA rue ouexyje r4enrraQrxaqraja n o6enogaFbhBaFbe
cBr4x eBeHryanHhx npoHeBepa, MaFbKoBa, rpeuaKa n nocrojarua Apyrhx
HeperynapHocrl4.

2. fiognaro nann je Aa je pyKoaoAcreo ,{pyurrBa oAroBopHo 3a AcruHvlro ra o6jexrreHo
nprKa3hBarue QrHaHcnjcxor noaoxaja flpyurraa h FberoBor noc.noBHor pe3ynrara y
cKnaAy ca paqyHoBoAcrBeHhM nponhchMa Peny6nvte Cp1nje, peneBaHTHl,tM

craHAapAnMa v nponhchMa, Kao h 3a nphnpeMy ranQoprvrar-1nja xoje ce o6eno4aFbyjy y
cKnaAy ca nponhchMa. Pyxoeo4creo ,Qpyurea He r3palKaBa eKcnnhqhrHy u

6eapeaepaHy rasjaay o ycarnarrreHocrh QraHaHoajcKhx t43Beurraja ca MCO[4/MPC, xojr ce
nprnneruyjy Ha nephoAe npuKa3aHe y $ranancnjcxut'tr rsaeurajrarvra xojra cy npeAMer
pe auarje. Ora na HoajcKtl t43Be uraj ra .[pyurrBa cy o4o6pe H r,r oA crpa He pyKoBoAcrBa.

3. Hrje HaM no3Haro Aa je vy(o oA pyKoBoAilxaqa 'ytnn 3anocneHilx y flpyu:ray, ca
oaaauiheFbrl a Aa KoHTpo.rhuJe, o4o6paaa noc.noBHe npoMeHe nnA yuecreyje y
rHrepHoj KoHTponh, yMelIJaH y 6uno KaKBe He3aKoHhre nnv HeperynapHe aKThBHocl4
xoje 6r,r Mor.ne yrhqarh Ha Acrvllrlrocr QrHaHcrjcxux useeuraja.

4. llpuxaaranno Hauy oAroBopHocr Aa je cncrenn uHTepHhx KoHTpona aAeKBarHo ycrpojeH
Ha HaqhH xojr onnoryhaea cacraB.rbaFbe QranaHoajcxrax rsaeuraja y cKnaAy ca
paqyHoBoAcrBeHrM nponhcYlMa Peny6rrxe Cp6rje. Taxof e, norepfyjervro Hauy



oAroBopHocr 3a ArcaiH u hMnneMeHral{iljy chcreMa uHrepHrx KoHTpona Koju
oruoryhaaa cnpeqaBaFbe HacraHKa npoHeBepa h rpeuaKa h lbhxoao 6aaroepeMeHo
orKpl'lBal-be. Kao nocneAuqa rora, cMarpaMo ga SrHaH cnjcxu raaeurajr He caApxe
nnareprjaauo auavajHe norpeuHe hcKa3e Kao pe3ynrar npoHeBepe.

lAzapwunu cMo npoqeHy y Be3r ca nnoryhuor.uhy ,{pyurrBa Aa HacraBr nocnoBarbe y
cKnaAy ca HaqeroM cra.nHocrvl, y3nMajyhr y o6ar,rp cBe pacnonoxuBe noAarKe Be3aHe 3a
AorneAHy 6y4yhnocr o4 Hajnnarue 12 MeceLlr o4 6unauca craFba, MaAa npoqeHa nrje
orpaHuqeHa caMo Ha raj nephoA. y nperxoAHoM nephoAy HhcMo nocnoBa.nh
penra6urHo turo je 4oseno Ao aKylLly,rrpaiba ry6nraxa. Taxofe, ycneA npo6aenna ras
panrjer nepHoAa rexyhra paqyHh cy 6aoxrapaHh Ayxr4 nephoA. flpyurrao je cacraarao
QraHaHc]'rjcxe raeeuraje y cKnaAy ca Haqe.noM cranHocrr4 noc.floBaFba jep ovexyje
cra6unugaqrajy noca o Ba Fba y H a peAH oM n ep %oAy.

6. flperae4 HeKophroBaHhx rpeuaKa nqar je y nphnory.

7. Ctaaunu cnno Bann Ha pacnonaraFbe cBe nocnoBHe KFbure u AoKyMeHrar-pajy, yrruyvyjyhr
H 3anhcHl4Ke ca CacraHaKa opraHa ynpaB/baFba h Apyrhx peneBaHTHr4X OpraHa y
nepuoAy o4 01.01.2016. ro4uHe Ao noc,neAFber cacraHKa.

8. Mero4e BpeAHoBatba vl nnarepr,rjanHe npernocraBKe xoje cmo Kopvlcrnnn y nphnpeMh
paqyHoBoAcrBeHhx npoL{eHa, yxruyvyjyhh oHe xoje cy BpeAHoBaHe no Qep ape4Hocrh,
cy pa3yMHo npoqeFbeHe y AaTt4M OKO.0l-tOCTt,r'L,l,e.

g. Caa cpeAcrBa y BnacHhtury flpyurrBa nprKa3aHa cy y lunancy cralba.,Qpyureo noce4yje
3aAoBorbaeajyhe AoKa3e o BnacHhturBy HaA cBr4M cpeAcrBt4Ma eBhAeHTupaHuM y
nocnoBHl4M Kl-bhraMa. Ha4 HenoKperHocrrlM .{pyurea ynhcaHe cy xhnoreKe y Kophcr
ApyllrrBa EHepronpojeKr BhcoKorpaAlba a4 Eeorpa,q.

ro' Ilorapfyjervro Aa cMo Ha aAeKBaraH HaqrH cnpoBenh recrhparbe Ha yMalbeFbe
BpeAHocrl4 hMoBtlHe y cKnaAy ca MPC 35 Yrvraruerbe BpeAHocrrl t4MoBrHe.

rr' l-lpoxt+u>+<Anu cMo, nphKa3anu u olenogalunh cee o6aee3e, KaKo crBapHe, TaKo 14

noreuqujaaue v craBanu cMo Bann Ha yBnA cBe rpaxeHe yroBope o noc.noBHhM
oAHochMa ca rpehrnn nn:]:r.Ma. ,Qpyurrao HeMa noreHqr,rja nHux o6aseaa no ocHoBy
jemcraa h rapaHllhja rpehrarvr nu\nMa.

rz' flpyurBo HeMa Apyrhx cyAcKt4x cnopoBa y roKy ocl4M oHr4x xoje cnno o6eao4au vnu y
HanoMeHh 6poj 4 ya QranaHcr,rjcxe rseeuraje.

rs. Hrje 6nno HeycxaafeHocn4
HenoujToBatba ucTux, Moile

ca 3axreBhMa 3aKoHoAaBHrx opraHa xoje 6n, y cayvajy
.4uaru mareprjaaHo 3Haqajne eQexre Ha sr,rnanoajcxe



H3Beuraje. Hucnno nMaAV eKcrepHe KoHTpone xoje cy HaM n3+ane peuelbe unvl

3anHcH14K o KoHrponh 3a nepilo4 01.01-31,.12.20L6. roAhHe.

r+. Ilorepfyjervro Hauy oAroBopHocr 3a nprMeHy cBr4x peneBaHTHr4x 3axreBa ta3 nopecKe
perynarrBe. Taxofe, norepfyjeMo Aa cMo ce yBepnrru 4a lpyrurBo nphMemyje oae
perynarhBe A Aa HeMa nnareprjaano aHauajnrx HeeBrAeHThpaHxx noreHqrjanHnx
o6aeesa xoje ce oAHoce Ha nope3e. IlorapfyjeMo Haue pa3yMeBarbe Aa cy nopecKe
o6aeese npeAMer hHcneKqhjcxe xonrpone nopecKhx opraHa v Aa Mory 6urr rymaueHe
Ha 6pojHe HaqhHe, a A3HocA nprKa3aHh y $ranano,rjcrrarvr raeeurrajrMa Mory ce xacnuje
MebaTh Hao pe3ynTaT KoHa.{Hr,rx oAnyKa ilopecKilx opraHa.

rs. ,[pyurBo He nocayje ca noBe3aHhM npaBHVM nA\AMa Hhrh hcra nocroje ocrrvr npaBHhx
nhqa: Eaexrpo nhB Aoo Maa4eHoBaq h EI Exorac 4oo Mna,qeHoBaq. .

ro. Hr,rje 6uno 4orafaja HaKoH xpaja o6pavyncKor nepro4a xojra 6r gaxreeaara xopexqrje
unu o6enoAaFbhBaFba y QraHaHcrjcxrm uaeeurajr Ma vnn y HanorueHaMa y3 ibhx.

rz. Hennanno n.naHoBa HArA HaMepa unja 6n peanh3aqrja nnoraa aHavajxo Aa yrhqe Ha

BpeAHocr cpeAcraBa flpyruraa Anu Ha xaacr$rxaqhjy cpeAcraBa h h3Bopa cpeAcraBa
nprKa3aH hx y Qra HaHcrjcxrnn raaeuraj nnna.

Mnagenoeaq,28. Mapr 2017. roAxHe
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KOCMAJ-M EPMEP a.A. MraAeHoBaq
Cae[ha lnnuH2a

Ilpe4mer: l4ajaaa o He3aBucHocrh

Kao anraxoBaHh eKcrepHh peBr3op Qraxancrjctlx raaeuraja 3a 2016. roAAHy, norBpbyjeMo
cneAehe:

flpyurao 3a peBil3hjy l-lpaa peerasraja Aoo Eeorpa4, oenaulheH[ peBh3opr, Rao v cBV FberoBlr

3anoc.neHh aHraxoBaHh Ha noc.noBrMa pearsrje $ranaxcNjcxhx r,l3Beuraja za 2016. rognny
He3aBrcHh cy oA Apyurrea Kocruaj - MepMep a.g. Mna4eHoBaq y cKna,qy ca 3axreBrMa IFAC-oaor

erLlr{Kor KoAeKca aa npo$ecraoHa.nHe paqyHoBobe n Y c(naryy ca noce6srM 3axreBilMa 3aKoHa o

rpxr4uJry Ranvrana, 3axoHa o peararjr, 3axona o nprBpeAHhM ApyrurBhMa ta ApyroM
peneBa HrHoM 3aKoHcKoM perynarr eonn Peny6n r xe Cp6raje.

V Eeorpa4y, 28.03.2017 . roguae

Aaeuquja sa npuapedae pezucffipe: bP,45572/2Ai.i. * Mamuquu 6paj: 2A727918 * 1114E: XA70j0437
Texyfiu pouyu 6paj:205-i.664A1-47, Namep4ujanss SauNa ad Seoepad
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KOCMAJ-MEPM EP a.A. MnaAeHoBaLl

Caerha lll.nuHZa

Ilpe4mer: florep4a o Bpcrh 14 BpeAHocrH KoHcyrraHTcKHx ycnyra Koje Hxcy 3a6pabeHe x

ApyrhM ycnyraMa

Y eesrt ca aHraxoBaFbeM ,[pyu:raa 3a peBh3r4jy, paqyHoBoAcrBo v RoHcanrnxr l-lpsa peerarja

Aoo Seorpa4 (y 4aruenn reKcry: ,{pyu:rao 3a peBil3rjy) na pearaanjn $naancvjcttx rsaeuraja

ApytrrBa Kocrvraj-rvrepMep a.A. Maa4enoaaq (y AalbeM reKcry: Knrjenr) 3a 2OL6. toAVHy,

rs4ajenno florap,qy o Bpcn4 14 BpeAHocrh KoHcy.nraHrcxhx ycnyra xoje nrcy aa6paruexe KojoM

norepfyjenno Aa y roAnHV y xojojje epuexa peerarje:

- ,[pyurao 3a peBr3hjy xrje npy]Kano Knrjeury n nvyMa noBe3aHhM ca FbrM KoHcynraHrcKe

ycnyre Hr/rh Apyre AoAarHe ycnyre,

- flpyurao 3a peBh3r4jy Henna noBe3aHhx nv\a.

hs naee4enor, yveurhe KoHcy.nraHrcKr4x ycnyra Koje Hrcy sa6paruene y BpeAHocn4 l,i3Bpr.!eHrx

ycnyra uzaocuOYo.

V Eeorpa4y, 28.03.2017. ro4rne

flrpexrop
;i;rr:):.' AnnanxaAucruh
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GODIŠNJI ZVEŠTAJ O POSLOVANJU 

 

 

1.Kratak opis poslovnih aktivnosti društva: 

   1.1 Privredno društvo Rudnici i industrija mermera i granita "KOSMAJ-MERMER" AD 

Mladenovac, Savića mlin br.2a, vrlo otežano je poslovalo u 2016.godini zbog neprekidne blokade 

poslovnog računa koja datira od 16.09.2013.godine.Blokada je izvršena  od strane Poreske uprave, 

filijale Mladenovac. Zbog neosnovanosti blokade vodi se Upravni spor sa Poreskom upravom.S 

obzirom da do dana izrade ovog izveštaja nije okončan spor, poslovanje društva je neizvesno.Sve 

poslovne transakcije su onemogućene, kao i proizvodnja proizvoda.Zbog navedene situacije, 

društvo nema zaposlene radnike.U poslovanju društva od 2016.godine nema bitnih promena i 

događaja. 

2.Verodostojan prikaz razvoja i rezultata poslovanja društva, a naročito finansijsko stanje u 

kome se ono nalazi, kao i podaci relevantni za procenu stanja imovine društva: 

   2.1 Prikaz razvoja poslovanja društva: 

   U skladu sa  Zakonom o privrednim društvima  zakazana i održana je sednica Skupštine akcionara 

15.04.2017.godine na kojoj su predložene odluke i usvojene. 

 Relevantne poslovne vesti o bitnim događajima objavljene su prema važećim propisima na internet 

stranici privrednog društva, Beogradskoj berzi,Komisiji hartija od vrednosti i kod Registra za 

privredne registre - Agencije za privredne registre. 

   2.2.Prikaz  rezultata  poslovanja  društva: 

 Privredno društvo  je u 2016.godini nije bilo u mogućnosti da posluje u skladu sa  usvojenim 

poslovnim planovima zbog neprekidne blokade poslovnog računa. 

   2.3 Finansijsko stanje u kome se društvo nalazi: 

 Privredno društvo je u 2016.godini iskazalo gubitak u iznosu od 1.097 hiljada dinara.Privredno 

društvo zbog neprekidne blokade nije bilo u mogućnosti da ostvari prihod. 

   2.4 Informacije o kadrovskim pitanjima 

Privredno društvo  nema zaposlenih. 

3. Opis očekivanog razvoja društva u narednom periodu, promena u poslovnim politikama 

društva, kao i glavnih razikai pretnji kojima je poslovanje društva izloženo: 

   3.1 Opis očekivanog razvoja društva u narednom periodu: 

Planovi privrednog društva  u 2017.godini usmereni su ka ostvarivanju pozitivnih poslovnih 

rezultata  u slučaju pozitivne realizacije usvojenog unapred pripremljenog plana reorganizacije. 

   3.2 Opis promena  u poslovnim politikama  Društva: 

U 2016.godini  nije bilo promena u poslovnoj politici društva. 

 

   3.3 Opis glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje Društva izloženo: 

Privredno društvo je u neprekidnoj blokadi od septembra 2013.godine i to ne svojom 

krivicom.Zbog  nesporazuma i ne prihvatanja Plana reorganizacije koji je usvojen odlukom 

Privrednog suda još u 2011.godini, Poreska uprava je blokirala poslovni račun društva.Blokada se 

kontinuirano povećava jer Poreska uprava ne prihvata već konvertovano potraživanje u kapital 

društva, iako je Uprava za trezor pri Ministarstvu finansija  prihvatila i proknjižila u  svojim 

poslovnim knjigama akcijski kapital.Zbog neosnovane blokade i neizvesnosti kada će se upravni 

spor okončati društvo ne može planirati poslovne događaje za naredni period. 

 

 

 



4. Svi važniji poslovni događaji koji su nastupili nakon proteka poslovne godine za koju se 

izveštaj   priprema: 

   Nema važnijih poslovnih događaja koji su nastupili nakon protoka poslovne godine za koju se 

izveštaj priprema. 

5. Svi značajni poslovi sa povezanim licima: Nema povezanih lica. 

6. Aktivnosti društva na polju istraživanja i razvoja: Nije ih bilo. 

7.Sopstvene akcije društva: Privredno društvo ne poseduje sopstvene akcije. 

 

8.Postojanje ogranaka:Privredno društvo nema ogranke. 

 

9.Finansijski instrumenti značajni za procenu finansiskog položaja:U 2016.godini zbog blokade 

poslovnog računa društvo nije primenjivalo posebne finansijske instrumente za procenu 

finansijskog položaja i uspešnosti poslovanja. 

 

10.Ciljevi i politike za upravljanje finansijskim rizicima zajedno sa politikom zaštite svake 

značajnije vrste planirane transakcije za koju se koristi zaštita: Zbog postojećeg i nerešenog 

problema blokade poslovnog računa, društvo nije donosilo i usvajalo politike vezane za  upravljanje 

finansijskim rizicima i politikom zaštite svake značajnije vrste planirane transakcije. 

 

11.Izloženost rizicima- izloženost cenovnom riziku, kreditnom riziku, riziku likvidnosti i 

riziku novčanog toka, strategiju za upravljanje ovim rizicima i ocenu njihove efektivnosti: 

Zbog nemogućnosti obavljanja svoje delatnosti i nelikvidnosti izazvane pomenutom blokadom 

poslovnog računa nismo se susretali, niti smo bili izloženi cenovnom, kreditnom i riziku novčanog 

toka jer je proizvodnja naših proizvoda obustavljena. 

 

12. Informacije o ulaganjima u cilju zaštite životne sredine 

 

13.Pregled pravila korporativnog upravljanja: Kodeks korporativnog upravljanja nismo usvojili 

zbog  finansijske nemogućnosti angažovanja stručnog tima za izradu gore navedenog kodeksa. 

 

 

                                                                                                             IZVRŠNI DIREKTOR 

                                                                                                              Nebojša Janjić 
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 I Z J A V A 

 

 

 

  

Preduzeće "KOSMAJ MERMER" AD MLADENOVAC izjavljuje da nije vršena 

rasodela dobiti,  odnosno pokriće gubitka po redovnom godišnjem finansijskom 

izveštaju za 2016.godinu. 

 

 

 

 

U Mladenovcu, 21.04.2017.godine 

                                                                                                KOSMAJ MERMER AD 

                                                                                                           MLADENOVAC 

                                                                                                           Izvršni direktor 

                                                                                                 Nebojša Janjić 

                                                                                                         




