
Овај Годишњи извештај јавног друштва ВОДОПРИВРЕДНО ДРУШТВО „ДУНАВ“ АД БАЧКА ПАЛАНКА из Бачке 

Паланке МБ.: 08760225, шифра делатности: 4291 (у даљем тексту „Друштво“) за 2016. годину (у даљем тексту 

„Извештај“) је састављен у складу са чланом 50. Закона о тржишту капитала (Службени гласник РС број 31/2011), 

чланом 3. Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних 

извештаја јавних друштава (Службени гласник РС број 14/2012), у складу са чланом 369. Закона о привредним 

друштвима (Службени гласник РС број 36/2011 и 99/2011) и у складу са чланом 29. Закона о рачуноводству 

(Службени гласник РС број 62/2013). 

 

Друштво је дужно да у року од четири месеца након завршетка пословне године, тј. најкасније на дан 30. априла 

текуће године, овај Извештај као целовит документ у ПДФ формату објави на својој интернет страници, достави га 

Комисији за хартије од вредности и Београдској берзи, те исти региструје у Регистру привредних субјеката 

Агенције за привредне регистре сходно члану 369. Закона о привредним друштвима. 

 

Друштво је дужно да обезбеди да овај Извештај буде доступан најмање пет година од дана објављивања. 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЈАВНОГ ДРУШТВА 
 

Период извештавања: 01.01.2016. до 31.12.2016. године. 

 

ПОСЛОВНО ИМЕ: ВОДОПРИВРЕДНО ДРУШТВО „ДУНАВ“ АД БАЧКА 

ПАЛАНКА 

МАТИЧНИ БРОЈ: 08760225 

ПОШТАНСКИ БРОЈ И МЕСТО: 21400 БАЧКА ПАЛАНКА 

УЛИЦА И БРОЈ: ТРГ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА 21 

АДРЕСА ЕЛЕКТРНОСКЕ ПОШТЕ: OFFICE@VDDUNAV.RS 

ИНТЕРНЕТ АДРЕСА:  

КОНСОЛИДОВАНИ/ПОЈЕДИНАЧНИ  ПОДАЦИ:  

УСВОЈЕНИ (да или не)  

 

 

ДРУШТВА СУБЈЕКТА КОНСОЛИДАЦИЈЕ:  

СЕДИШТЕ:  

МАТИЧНИ БРОЈ:  

УСВОЈЕНИ (да или не)  

 

 

ОСОБА ЗА КОНТАКТ: КЕЛЕЧ МИЛЕНА 

ТЕЛЕФОН: 021-7550-515 

ФАКС: 021/6041-579 

АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ: OFFICE@VDDUNAV.RS 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ОСОБЕ ОВЛАШЋЕНЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ: МИЛОРАД МИЛЕТИЋ 
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3. ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ 

 
 

 















 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

























 
 

 

 

 





 
 

 

 

 





















 
 

 

 

 

























































































 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



4. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ 

Извештај о пословању друштва садржи податке прописане чланом 50. став 3. Закона и чланом 29. Закона о 

рачуноводству.  

Друштво послује као акционарско друштво чије се акције котирају на Београдској берзи.  

Друштво је у својој првобитној форми основано 1873 године.  

Приватизација Друштва је извршена 2000 године по основу одлуке о организовању друштва као акционарског и 

усклађивања са Законом о предузећима од 21.03.2000. године. У складу са поменутим, Оснивач је стекао право 

власништва и остала права по основу акција сразмерно плаћеним ратама продајне цене.  

Претежна делатност Друштва је изградња хидротехничких објеката, шифра делатности 4291. Друштво такође 

обавља делатност ____________. 

На дан 31.12.2015. године Друштво је имало 109 запослена, док је на дан 31.12.2016. године 104 запослених. 

 

Подаци уписани у Регистар привредних друштава дати су у следећој табели: 

 

Пословно име ВОДОПРИВРЕДНО ДРУШТВО ДУНАВ АД БАЧКА ПАЛАНКА 

Назив ВОДОПРИВРЕДНО ДРУШТВО ДУНАВ АД БАЧКА ПАЛАНКА 

Датум регистрације 04.10.2005. 

Матични број 08760225 

Порески 
идентификациони број 

101755354 

Регистровано седиште  БАЧКА ПАЛАНКА 

Облик организовања АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО 

Регистрована шифра 
делатности 

4291 

Регистровани капитал 44.746.080 

Тип капитала приватни 

Оснивачи акционари 

 

 
 

4.1. Приказ развоја и резултата пословања друштва, финансијско стање и релевантни 

подаци за процену стања имовине друштва: 

4.1.1.  Приказ развоја пословања друштва и запослени: 

Осавремењавање опреме, тражење нових послова у области нискоградње – водопривреде. 

 

Запослени: 

Садашњи број запослених је довољан за испуњење постојећих угвора. 

 

 

 



 

 

4.1.2. Основни билансни показатељи 

Опис/Пословна година / 2016. 2015. 

Пословни  приходи  185159 206672 

Пословни расходи  175235 199796 

Пословни губитак    

Губитак пре опорезивања    

Одложени порески приход 
периода  

 568 470 

Нето губитак    

Пословна имовина  167148 171061 

Основни капитал  45449 45449 

Ревалоризационе резерве    

Акумулирани губитак    

ЕБИТДА*    

ЕБИТДА маржа    

Просечан број запослених  106 110 

4.1.3. Приказ резултата пословања друштва: 

 

Показатељи структуре прихода и расхода: 

учешће пословних прихода у укупном приходу               95,71% 

учешће финансијских прихода у укупном приходу                    0,37% 

учешће пословних расхода у укупним расходима          98,36% 

учешће финансијских расхода у укупним расходима   1,24% 

 

Показателји економичности послованја: 

однос укупних прихода према укупним расходима     1,09% 

однос пословних прихода према пословним расходима        1,06% 

однос финансијских прихода према фин. расходима 0,32% 

     

Показателји финансијске стабилности: 

покриће основних средстава капиталом                             1,39% 

покриће основних средстава основним капиталом 0,58% 

   

Индикатори опште ликвидности: 

обртна имовина према обавезама                                     1,34 

обртна имовина без залиха према обавезама                   1,03 

покриће обавеза према добављачима са потраживања од 
купаца  

4,10 

                         

Губитак/добитак по акцији            1459 

4.2. Финансијско стање у ком се друштво налази: 

Стабилно финансијско стање Друштва се обезбеђује закључивањем годишњих уговора са ЈВП „ВОДЕ 
ВОЈВОДИНЕ“ Нови Сад и додатним пословима на тржишту у области пружања услуга нискоградње. 

 

 

 



4.2.1. Степен задужености                                   

             2015. 2016. 

краткорочне обавезе+дугорочне обавезе/пословна пасива 0,38 0,33 

 

4.2.2.   I Степен ликвидности 

             2015. 2016. 

готовина и готовински  еквиваленти/краткорочне обавезе 0,71 0,53 

4.2.3.   II Степен ликвидности 

             2015. 2016. 

обртна имовина - залихе/краткорочне обавезе   1,06 1,2 

4.2.4.   Нето обртни капитал  

             2015. 2016. 

обртна имовина - краткорочне обавезе (у 000 дин.)   17228 26886 

 

4.3. Подаци о релевантним подацима за процену стања имовине друштва: 

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

4.3.1. СТАЛНА ИМОВИНА                             

(000 дин.) 2015. 2016. Index 2016/15 

Нематеријална имовина 63 50 0,79 

Непокретности, постројења и опрема 92210 77701 0,84 

Биолошка средства 15163 15163 1,00 

Дугорочни финансијски пласмани    

Дугорочна потраживања    

УКУПНО   СТАЛНА   ИМОВИНА  107436 92914 0,86 

 

4.3.2. ПОСЛОВНА ИМОВИНА  

(000 дин.) 2015. 2016. Index 2016/15 

Стална  имовина   107436 92914 0,86 

Обртна  имовина   63625 74234 1,17 

1)  залихе 14371 17242 1,20 

2) потраживања по основу продаје 13406 27509 2,05 

3) потраживања из специфичних послова    

4) друга потраживања 517 121 0,23 

5) фин. средства која се вреднују по фер вредности 
кроз биланс успеха 

   

6) краткорочни финансијски пласмани    

7) готовина  и гот. еквиваленти                32941 25242 0,77 

8) порез на додатну вредност    

9) активна временска разграничења 2390 4120 1,72 

УКУПНО   ПОСЛОВНА   ИМОВИНА   171061 167148 0,98 



4.3.3. КАПИТАЛ                                 

(000 дин.) 2015. 2016. Index 2016/15 

Основни  капитал                          45449 45449 1,00 

Уписани, а неуплаћени капитал    

Откупљене сопствене акције 758 758 1,00 

Резерве                                         20682 20682 1,00 

Ревалоризационе резерве по основу 
ревалоризације нематеријалне имовине, 
некретнина, постројења и опреме 

   

Нереализовани добици по основу хартија од 
вредности и других компоненти осталог 
свеобухватног резултата 

   

Нереализовани губици по основу хартија од 
вредности и других компоненти осталог 
свеобухватног резултата 

   

Нераспоређена добит 36522 42332 1,16 

Учешће без права контроле    

Губитак    

УКУПНИ КАПИТАЛ 101895 107705 1,06 

 

4.4. Опис очекиваног развоја друштва, промена у пословним политикама друштва и 

главних ризика и претњи пословања: 

4.4.1. Опис очекиваног развоја друштва у наредном периоду: 

Са постојећом опремом и набавком нове са могућношћу налажења послова на тржишту, 

очекујемо стабилно пословање уз могуће повећање прихода у односу на претходну годину. 

4.4.2. Опис промена у пословним политикама друштва: 

Задржавање основне делатности уз стално тражење нових послова на тржишту у области 

нискоградње. 

4.4.3. Опис главних ризика и претњи којима је пословање друштва изложено: 

Недовољно улагање у изградњу нових и одржавање постојећих хидро-мелиорационих 

објеката. 

4.5. Сви важнији пословни догађаји који су наступили након протека пословне године за 

коју се извештај припрема: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

4.6. Сви значајнији послови са повезаним лицима: 

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

4.7. Активности друштва на пољу истраживања и развоја: 

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 



4.8. Улагања у циљу заштите животне средине: 

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

ТРОШКОВИ У ВЕЗИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ    

    

у РСД'000 2016.  2015. 

    

ЕМС ресертификација    

Трошкови уклањања комуналног отпада    

Еко такса    

    

Укупно трошкови у вези заштите животне средине    

 
 

5. СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ ДРУШТВА 

 
 

Разлог стицања сопствених акција: ЗАКОН О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА, ОТКУП ОД 

НЕСАГЛАСНИХ АКЦИОНАРА 

Број стечених сопствених акција: 173 

Проценат стечених сопствених акција: 1,69% 

Номинална вредност сопствених акција: 4380 ДИНАРА 

Имена лица од којих су акције стечене: БОСАНЧИЋ ЉИЉАНА, САМАЦ МИЛАН, БОРОЦКИ 

СТЕВИЦА, АНТОНИЈЕВИЋ АЛЕКСАНДАР 

Износ који је исплаћен по основу стицања сопствених 
акција, односно назнака да су стечене без накнаде: 

751992,54 

Укупан број сопствених акција: 173 

 

 

 

 

6. ПРЕГЛЕД ПРАВИЛА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА 

Друштво поштује правила корпоративног управљања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ИЗЈАВА ОДГОВОРНИХ ЛИЦА 

 
 

 

 



8. ИЗЈАВА ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
 

 



9. ОДЛУКЕ ОРГАНА ДРУШТВА 

 
 
 
 
 
НАПОМЕНА 
 
Обавештавамо да није донета одлука о усвајању годишњих финансијских извештаја, имајући у виду  да до дана 

објављивања овог извештаја, није одржана седница Скупштина акционара као органа друштва надлежног за 

усвајање наведених одлука. 

 

Овим путем напомињемо да ће издавалац након одржавања седнице Скупштине акционара у целости објавити 

одлуке по свим релевантним питањима. 

 
 
 
 
 
 

                                                                                         Водопривредно друштво Дунав а.д. Бачка Паланка 
                  Генерални директор 
  Милорад Милетић  дипл.инг.грађ. 
 
 
 

                                                                                             ______________________________________ 




