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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 
 
Nadzornom odboru i direktoru JP „Nuklearni objekti Srbije“ Beograd - Vinča 
 
Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja JP „Nuklearni objekti Srbije“ Beograd - Vinča (u daljem tekstu: 
„Društvo“), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2016. godine i odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o 
ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj 
dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izveštaje. 

 
Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje 
 
Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa 
propisima Republike Srbije, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi 
finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške. 

 
Odgovornost revizora 
 
Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu revizije koju smo izvršili. Reviziju smo 
izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da se pridržavamo etičkih zahteva i da 
reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne 
sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze. 
 
Revizija uključuje sprovođenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima datim u 
finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na revizorskom prosuđivanju, uključujući procenu rizika 
postojanja materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili 
greške. Prilikom procene rizika, revizor sagledava interne kontrole relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje 
finansijskih izveštaja radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju 
izražavanja mišljenja o delotvornosti internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe uključuje ocenu adekvatnosti 
primenjenih računovodstvenih politika i opravdanosti računovodstvenih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao 
i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.  
 
Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući da obezbede osnovu za izražavanje mišljenja sa 
rezervom. 
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Nadzornom odboru i direktoru JP „Nuklearni objekti Srbije“ Beograd - Vinča 
 
Osnova za mišljenje sa rezervom 
 
Kao što je obelodanjeno u napomeni 1 uz finansijske izveštaje, Odlukom Vlade Republike Srbije o osnivanju Javnog 
preduzeća za upravljanje nuklearnim objektima od 9. jula 2009. godine, osnovano je Javno preduzeće „Nuklearni 
objekti Srbije“. Osnivač Društva je Republika Srbija za koju, na osnovu zakonskog ovlašćenja, osnivačka prava vrši 
Vlada Republike Srbije. Članom 5. navedene odluke je utvrđeno da sredstva za osnivanje i rad Društva čine novčana 
sredstva u ukupnom iznosu od 500 evra po srednjem kursu na dan uplate, kao i deo sredstava u državnoj svojini, u 
institutima čiji je osnivač Republika Srbija, i to: objekti, oprema, uređaji i postrojenja „Instituta za nuklearne nauke 
Vinča“ i „Instituta za tehnologiju nuklearnih i mineralnih sirovina“, a koji su u funkciji obavljanja delatnosti 
upravljanja nuklearnim objektima za koje se osniva Društvo, sa stanjem na dan 30. juna 2009. godine. Pored toga, 
članom 25. Odluke Vlade Republike Srbije o usklađivanju poslovanja Društva sa Zakonom o javnim preduzećima od 
31. januara 2014. godine, definisano je da će se prava nad sredstvima kojima upravlja Društvo, a koja su u javnoj 
svojini, urediti posebnim aktom Osnivača u skladu sa zakonom. Do dana izdavanja ovog izveštaja, Društvo nije izvršilo 
upis prava nad sredstvima koja su prema pomenutim odlukama preneta Društvu.  
 
Na dan preuzimanja imovine utvrđene gore pomenutom Odlukom Vlade Republike Srbije o osnivanju Javnog 
preduzeća za upravljanje nuklearnim objektima od 9. jula 2009. godine, Društvo nije izvršilo njen popis u potpunosti, 
kao ni procenu fer vrednosti, što kroz početno stanje nekretnina, postrojenja i opreme ima materijalan uticaj na 
vrednost imovine kao i na troškove amortizacije za tekuću godinu. Usled napred navedenog, revizorski tim nije bio u 
mogućnosti da se uveri da je vrednost nekretnina, postrojenja i opreme objektivno iskazana na dan 31. decembra 
2016. godine, kao ni u efekte na trošak amortizacije za godinu koja se tada završava.  
 
Na osnovu nezavisne potvrde salda potraživanja na dan 31. decembra 2016. godine od Instituta za nuklearne nauke 
„Vinča“ Beograd utvrdili smo da postoji neslaganje potraživanja od kupaca u iznosu od 59.259 hiljada RSD, kao i 
neslaganje potraživanja iz specifičnih poslova u iznosu od 15.965 hiljada RSD. Potraživanja Društva od Instituta za 
nuklearne nauke „Vinča“ su predmet sudskog spora, po kom osnovu je Društvo delimično obezvredilo potraživanja u 
iznosu od 38.123 hiljade RSD. Imajući u vidu da je Institut za nuklearne nauke „Vinča“ najznačajniji kupac Društva, 
neusaglašenost stanja potraživanja sa njim, kao i sudski spor koji je u toku mogu imati materijalno značajan uticaj na 
poslovanje i finansijski rezultat Društva. Osim toga, od ukupnog iznosa potraživanja od Instituta za nuklearne nauke 
„Vinča“, iznos od 20.670  hiljada RSD čine potraživanja koja su starija od godinu dana, a koja nisu naplaćena do dana 
izdavanja izveštaja revizora. Društvo nije izvršilo ispravku vrednosti ovih potraživanja. Saglasno tome, potraživanja i 
rezultat tekućeg perioda su više iskazani za iznos od 20.670 hiljada RSD. 
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Nadzornom odboru i direktoru JP „Nuklearni objekti Srbije“ Beograd - Vinča 
 
Mišljenje sa rezervom 
 
Po našem mišljenju, osim za moguće efekte pitanja iznetih u Osnovi za mišljenje sa rezervom, finansijski izveštaji 
istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj Društva na dan 31. 
decembra 2016. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, 
u skladu sa propisima Republike Srbije. 
 
Ostala pitanja 
 
Reviziju finansijskih izveštaja za 2015. godinu je obavio drugi revizor koji je u svom izveštaju od 7. juna 2016. godine 
izrazio mišljenje sa rezevom. 
 
Skretanje pažnje 
 
Kao što je obelodanjeno u napomeni 15 uz finansijske izveštaje, osnovni kapital Društva na dan 31. decembra 2016. 
godine iznosi 152.314 hiljada RSD i nije usaglašen sa stanjem osnovnog kapitala registrovanim kod Agencije za 
privredne registre Republike Srbije. 
 
Po ovom pitanju nije izražena rezerva u našem mišljenju. 

 
Beograd,  Ovlašćeni revizor 
21. avgust 2017. godine   Marija Bjelopavlić 
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НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 

Финансијски извештаји су дати као појединачни финансијски извештаји друштва. 

 

1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ 

1.1. Основни подаци о друштву 

 

Пун назив друштва: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ,,НУКЛЕАРНИ ОБЈЕКТИ СРБИЈЕ“, ВИНЧА  

Скраћени назив друштва: ЈП ,,НУКЛЕАРНИ ОБЈЕКТИ СРБИЈЕ“, ВИНЧА 

Седиште друштва: Београд, Мике Петровића - Аласа 12 - 14 

Величина друштва: мало  

Облик организовања:  јавно предузеће 

Матични број: 20556820 

Шифра делатности: 8413 

ПИБ: 106217172  

Ознака и број решења у Агенцији за привредне регистре: БД 121192/2009 

 

1.2. Историјат друштва 

 

Одлуком Владе Републике Србије од 09.07.2009.године заведене под бројем 05 број  023-

4293/2009 основано је Јавно предузеће ,,Нуклеарни објекти Србије"са седиштем у Београду. 

Јавно предузеће је основано у склопу планског решавања проблематике управљања нуклеарним 

објектима у Републици Србији, као делатност од општег интереса, како је предвиђено чланом 

48а. Закона о заштити од јонизирајућег зрачења и о нуклеарној сигурности. 

 

1.3. Делатност 

У складу са чланом 7. ставом 3. Статута ЈП ,, Нуклеарни објекти Србије“, број 2-7/16/1 од 

18.02.2016. године, претежна делатност обухвата управљање и одржавање нуклеарних објеката у 

Републици Србији, и односи се на следеће послове: 

1) обављање нуклеарне активности, у складу са Законом о заштити од јонизирајућег зрачења и о 

нуклеарној сигурности; 

2) обављање радијационих делатности које се односе на сигурно коришћење извора 

јонизирајућег зрачења, као и промет извора јонизирајућег зрачења, радиоактивних и нуклеарних 

материјала; 

3) предузимање мера радијационе и нуклеарне сигурности на локацији нуклеарних објеката у 

складу са законом (оперативна радијациона дозиметрија, систем квалитета, деконтаминација 

људи, радне и животне средине, сиситемско испитивање радиоактивности у животној средини 

на локацији нуклеарних објеката, мерење интерне радиоактивности, медицински третман 

профеционално изложених лица); 

4) обезбеђивање прописаних услова за лоцирање, пројектовање, изградњу, пробни рад, пуштање 

у рад, коришћење, трајни престанак рада и декомисију нуклеарног објекта; 

5) управљање радиоактивним отпадом; 

6) спровођење мера којима се спречава да радиоактивни отпад прузрокује контаминацију 

животне средине; 
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7) обезбеђење физичке заштите, противпожарне заштите и других мера безбедности нуклеарног 

објекта, нуклеарног материјала и радиоактивног отпада, укључујући и мере безбедности у току 

транспорта нуклеарног материјала; 

8) деконтаминација радне и животне средине; 

9) системско испитивање радиоактивности у животној средини у околини нуклеарног објекта: 

10) вођење евиденције о изворима јонизирајућег зрачења које поседује Јавно предузеће, о 

професионално изложеним лицима запосленим у Јавном предузећу и о радиоактивном отпаду 

генерисаном у Јавном предузећу и примљеном на складиштење у Јавно предузеће. 

11) организовање студијско-истраживачких радова у области развоја нуклеарних технологија; 

12) остваривање сарадње са Међународном агенцијом за атомску енергију и другим 

међународним телима и надлежним органима других држава у сарадњи са надлежним државним 

органима, а у вези са делатношћу Јавног предузећа; 

13) хуману деконтаминацију; 

14) заштиту од нејонизирајућег зрачења. 

 

Организација Јавног предузећа је дефинисана тако да предузеће може ефикасно и квалитетно да 

обавља делатности за које је основано. То значи да је основни принцип при дефинисању 

организације био програмско-функционални принцип. Такође, узет је у обзир и принцип 

оптимизације будућих трошкова радне снаге. 

Веома је важно напоменути да је при дефинисању организационе структуре предузећа узета у 

обзир и законска обавеза о успостављању службе заштите од зрачења и одређивање лица 

одговорних за заштиту од јонизирајућег зрачења, евиденцију и контролу нуклеарних материјала, 

интегрални систем управљања квалитетом и безбедност нуклеарних објеката. 

Јавно предузеће је организовано кроз четири сектора, и пратеће службе и то: 

1) Сектор за развој и примену нуклеарних технологија 

2) Сектор за управљање радиоактивним отпадом 

3) Сектор за радијациону сигурност и заштиту животне средине  

4) Сектор за нуклеарну безбедност   

Заједнички послови, које представљају пратеће службе (финансије и рачуноводство; 

комерцијални послови и спољно трговински промет;  правни и општи послови и људски 

ресурси). 

 

Законски оквир који уређује пословање Предузећа одређен је следећим прописима: 

- Закон о Јавним предузећима (,,Службеи гласник РС“, 15/16 ); 

- Закон о привредним друштвима ( ,,Службени гласник“ РС, 36/11, 99/11, 83/14 и др. закон и 

5/15); 

- Закон о заштити од јонизирајућих зрачења и о нуклеарној сигурности (,,Службени гласник РС“, 

бр. 36/09 и 93/12); 

- Закон о буџетском систему (,,Службени гласник РС“, бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/215 и 99/2016 ); 

Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима (,,Службени гласник 

РС“, бр. 27/14) 

- Одлука о усклађивању пословања Јавног предузећа за управљање нуклеарним објектима у 

Републици Србији са Законом о јавним предузећима (,,Службени гласник РС“бр. 10/2014); 
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- Статут ЈП ,,Нуклеарни објекти Србије“ 2-7/16/1 од 18.02.2016.године ( ,,Службени гласник РС 

бр. 31/2016 

 

Начин финансирања предузећа: 

У складу са чланом 5. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за управљање нуклеарним објектима 

Србије средства за оснивање и рад Јавног предузећа чине новчана средства у укупном износу од 

500 евра по средњем курсу на дан уплате, као и део средстава у државној својини, у институтима 

чији је оснивач Република Србија, и то: објекти, опрема, уређаји и постројења Института за 

нуклеарне науке Винча и Института за технологију нуклеарних и других минералних сировина, 

а који су у функцији обављања делатности управљања нуклеарним објектима за које се оснива 

Јавно предузеће, са стањем на дан 30. јуна 2009. 

Средства за оснивање и рад Јавног предузећа чине и средства добијена из донација Међународне 

агенције за атомску енергију (МААЕ) и Европске комисије, а која су у функцији обављања 

делатности управљања нуклеарним објектима за које се оснива Јавно предузеће. 

Уговором о распореду и начину коришћења средстава буџетске субвенције намењених 

финансирању оперативних трошкова број: 451-03-147/2016-16/1 од 05.02.2016. Министарство је 

определило 200.000.000,00 динара за оперативне трошкове у 2016.години. До 31.12.2016. године 

средства су уплаћена у износу од 200.000.000,00 динара. 

Јавно предузеће се финансира и из сопствених прихода, које остварује обављањем своје 

делатности на тржишту. 

Јавно предузеће ,,Нуклеарни објекти Србије" Винча-Београд у 2016. години послује преко 

динарских рачуна отворених код:  

– ,,Ерсте банка“ Београд, рачун бр.340-11005655-19 

– ,,ОТП банка“ Београд, рачун бр.325-9500700021712-49 

– ,,Пираеус банка“ Београд, рачун бр.125-1825253-87 

– ,,Српске банка“ Београд, рачун бр.295-1240714-54 

–  Управа за трезор, рачун бр.840-18723-25   

Девизно пословање одвија се преко ,,Ерсте банка" Београд, рачун бр. РС 35340000001100565519. 

 

1.4. Органи друштва 

 

Органи Јавног предузећа  су: 

- Надзорни одбор 

- Директор 

 

1.5. Број запослених у друштву 

 

Јавно предузеће ,,Нуклеарни објекти Србије“  је на дан 31. децембра 2016. године имало 116 запос-

лених. Квалификациона структура запослених је следећа: 

– висока стручна спрема (VIII) 6 

– висока стручна спрема (VII-2) 16 

– висока стручна спрема (VII-1) 21 

– виша стручна спрема (VI) 12 

– висококвалификовани радници (V) 5 
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– средња стручна спрема (IV) 45 

– квалификовани радници (III) 8 

– полуквалификовани радници (II) 0 

– нижа стручна спрема (I) 0 

– неквалификовани радници 3 

   Укупно: 116 

 

2. ОСНОВА ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА    

 

2.1. Основе за састављање финансијских извештаја 

Финансијски извештаји за 2016. годину састављени су у складу са Законом о рачуноводству ("Слу-

жбени гласник РС", бр. 62/2013; у даљем тексту: Закон) и подзаконским актима донетим на основу 

Закона.  

На основу Закона о рачуноводству, мала правна лица У Републици Србији су у обавези да вођење 

пословних књига, признавање и процењивање имовине и обавеза, прихода и расхода, састављање, 

приказивање, достављање и обелодањивње финансијских извештаја врше у складу са законом и 

професионалном регулативом, која подразумева Међународне стандарде финансијског извештавања 

за мала и средња правна лица (МСФИ за МСП), ( Решење о утврђивању превода Међународног 

стандарда финансијског извештавања за мала и средња правна лица ( МСФИ за МСП ) (,,Службени 

гласник РС“, бр. 117/2013 – у даљем тексту ( МСФИ за МСП ). 

Финансијски извештаји су исказани у хиљадама динара (РСД) односно у функционалној валути која 

је домицилна валута Републике Србије, а приказани су у формату прописаном Правилником о 

садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике 

(„Службени гласник РС“, бр. 95/2014 и 144/2014). 

 

2.2. Упоредни подаци   

Упоредне податке чине финансијски извештаји Јавног предузећа за 2015. годину састављени у складу 

са Рачуноводственим прописима Републике Србије који су били предмет ревизије.  

Руководство Предузећа је проценило да ефекти корекције грешака из ранијег периода нису 

материјално значајне и за исте није извршено усклађивање упоредних података, већ су евидентиране 

у текућем извештајном периоду. Укупан ефекат ових корекција на извештај о укупном резултату за 

годину која се завршава 31. децембра 2016. износи 1.811  хиљада  динара. 

 

2.3. Коришћење процена 

 

Финансијски извештаји су састављени на начелу настанка пословног догађаја (начело узрочности) и 

на начелу сталности пословања. 

Према начелу пословног догађаја учинци пословних промета и других догађаја се признају у моменту 

настанка (а не када се готовина или њен еквивалент прими или исплати). Финансијски извештаји 

састављени на начелу пословног догађаја (осим Извештаја о токовима готовине) пружају 

информације не само о пословним променама из претходног периода, које укључују исплату 

готовине, већ такође и о обавезама за исплату готовине у будућем периоду и о ресурсима који 

представљају готовину која ће бити примљена у будућем периоду. 
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2.4. Начело сталности пословања 

Финансијски извештаји су састављени на начелу настанка пословног догађаја (начело узрочности) и 

начелу сталности пословања. 

Према начелу настанка пословног догађаја учинци пословних промена и других догађаја се признају 

у моменту настанка (а не када се готовина или њен еквивалент прими или исплати). Финансијски 

извештаји састављени на начелу настанка пословног догађаја (осим Извештаја о токовима готовине) 

пружају информације не само о пословним променама из претходног периода, које укључују исплату 

и пријем готовине, већ такође и о обавезама за исплату готовине у будућем периоду и о ресурсима 

који представљају готовину која ће бити примљена у будућем периоду.  

Финансијски извештаји су састављени под претпоставком да ће Предузеће да послује у 

неограниченом временском периоду и да ће да настави са пословањем и у догледној будућности 

 

2.5. Лица одговорна за састављање финансијских извештаја 

За финансијске извештаје ЈП ,,Нуклеарни Објекти Србије“ одговорна су следећа лица: 

– Далибор Арбутина, в.д. директор Јавног предузећа 

– Љиљанa Милетић, шеф рачуноводства. 

 

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 

 

3.1. Нематеријална имовина 

Нематеријална имовина се почетно мери по својој набавној вредности или цени коштања, а након 

почетног признавања вреднује се по својој набавној вредности, односно цени коштања, умањеној за 

акумулирану амортизацију и евентуалне акумулиране губитке по основу обезвређења, на начин 

описан у Одељку 17 Нематеријална имовина осим гудвила и Одељку 18 Пословне комбинације и 

гудвил. 

Амортизација нематеријалне имовине врши се путем пропорционалног метода, и то применом стопе, 

утврђене на основу процењеног корисног века трајања, на основицу коју чини набавна вредност, 

умањена за резидуалну вредност. 

Претпоставља се да је резидуална вредност нематеријалне имовине са коначним веком трајања нула, 

осим ако постоји обавеза  треће стране да купи имовину на крају њеног века трајања, или ако постоји 

активно тржиште за имовину, а резидуална вредност се може утврдити позивањем на то тржиште и 

вероватно је да ће такво тржиште постојати на крају века трајања имовине. 

Ако није могућа поуздана процена корисног века трајања  нематеријалне имовине, она се амортизује 

у периоду од десет година. 

Преиспитивање усвојеног метода амортизације, као и корисног века трајања се врши на крају 

обрачунског периода (пословне године) уколико постоје наговештаји да је дошло до значајне 

промене у односу на претходни период. 

Улагања у истраживање и развој исказују се као расход периода. 

 

3.2. Некретнине, постројења и опрема 

Некретнине, постројења и опрема (дугорочна материјална имовина, у дањем тексту: НПО) која 

испуњава услове за признавање као средство, почетно се мери  по набавној вредности односно цени 

коштања, а након почетног признавања, мери се по набавној вредности, односно цени коштања 

умањеној за укупан износ обрачунате амортизације и укупан износ губитка због обезвређења. 
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У набавну цену НПО укључују се сви трошкови набавке увећани за зависне трошкове набавке. 

Да би средство било признато као стално средство и подлегало обрачуну амортизације, треба да 

испуњава два услова:  

1) да је његов корисни век трајања дужи од годину дана, 

2) да је његова набавна вредност /цена коштања (која може да се поуздано измери) у моменту 

стицања, већа од 2.000,00  динара. 

Уколико један материјално значајан део НПО има исти корисни век и метод амортизације као и 

други материјално значајан део тог средства приликом утврђивања трошкова амортизације, такви 

делови се групишу. 

Накнадни издаци укључују се у набавну ведност уколико испуњавају критеријуме дефинисане 

параграфом 17.10 МСФИ за МСП. 

Накнадни издаци који не испуњавју наведени критеријум, односно који служе свакодневном или 

редовном одржавању НПО не улазе у вредност НПО, већ се исказују на терет расхода периода у 

којем су настали. 

У зависности од датих околности, накнадни издаци који испуњавају критеријме да буду признати 

као средство, исказују се као засебно средство које се амортизује одвојено од остатка постојећег 

средства у вези са којим је извршен накнадни издатак, уколико је: 

- вредност накнадног издатка значајна у односу на постојеће средство, а што се процењује у 

моменту настанка издатака уз уважавање свих релевантних околности, и 

- када је процењени корисни век трајања улагања битно различит од остатка средства. 

Амортизација НПО врши се путем пропорционалног метода , и то применом стопе, утврђене на 

основу процењеног корисног века трајања, на основицу коју чини набавна вредност/цена коштања 

умањена за резидуалну вредност. 

Обрачун амортизације почиње од првог наредног дана од дана стављања у употребу, односно од 

када је основно средство расположиво за коришћење. 

Обрачун амортизације престаје када средство престаје да се признаје, односно када је већ у 

потпуности отписано, расходовано или на било који начин отуђено. 

Ако је преостала вредност безначајна или ако су корисни и физички век трајања средства блиски, па 

су очекивања да се на крају корисног века средство евентуално продаје само као отпад, не утврђује 

се преостала вредност. 

Преостала вредност средства сматра се значајном ако су корисни век трајања и физички век трајања 

средства различити, при чему набавна вредност средства у моменту стицања средства износи 

најмање (2.000,00 динара) а преостала вредност чини најмање (20%) набавне вредности средства, 

као и ако постоји тржиште за предметно средство на крају процењеног корисног века. 

За потребе обрачуна амортизације НПО дати су претпостављени оквирни корисни век трајања и 

распон стопа амортизације у зависности од врсте НПО. У зависности од специфичности конкретне 

НПО за свако појединачно средство се утврђује процењени корисни век трајања и одговарајућа 

стопа амортизације уз уважавање свих релевантних фактора (очекивани интензитет коришћења, 

физичко и технолошко старење, законска ограничења итд.) што се утврђује посебном Одлуком о 

висини амортизационих стопа. 

Основица за обрачун амортизације је набавна вредност. Метод обрачуна је пропорционалан. 

Предузеће примењује следеће методе и стопе амортизације: 

 



Јавно предузеће ,,Нуклеарни објекти Србије“ Винча 

Напомене уз финансијске извештаје 

 

10 

                                              Опис Корисни век 

трајања 

(у  годинама) 

Стопа 

амортизације 

НЕКРЕТНИНЕ            

Грађевински објекти високоградње и нискоградње 

армиранобетонске констуркције (зграде, мостови, тунели и 

надвожњаци, лукобрани, нафтоводи, водоводи, плиноводи и 

далеководи), као и постројења која се сматрају самосталним 

грађевинским објектом 

40-50 2-2,5% 

Грађевински објекти нискоградње с доњим стројем (доњи строј 

путева и пруга, бране, насипи и сл. 

25-33,33 3-4% 

Грађевински објекти високоградње и нискоградње дрвене 

конструкције 

15-20 5-6,67% 

Остали грађевински објекти 10-20 5-10% 

ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА   

Опрема (производна и преносна опрема и постројења 5-20 5-20% 

Погонски и пословни инвентар (стројеви, алати, транспортна 

средства и уређаји) 

5-10 10-20% 

Намештај, пословни инвентар у трговини, угоститељству и 

туризму и сл. 

5-10 10-20% 

Канцеларијска опрема  4-10 10-25% 

Путничка моторна возила, возила на моторни погон и 

прикључни уређаји 

5-8 12,5-20% 

Рачунарска опрема, телекомуникациона опрема 3-5 20-33,33% 
 

 

Као основно средство признају се и подлежу амортизацији средства алата и ситног инвентара. 

Средства алата и ситног инвентара исказују се као опрема на посебном аналитичком рачуну и за 

свако појединачно средство се утврђује процењени корисни век трајања и одговарајућа стопа 

амортизације уз уважавање свих релевантних фактора ( очекивани интензитет коришћења, физичко и 

технолошко старење, законска ограничења итд.) што се утврђује посебном Одлуком о висини 

амортизационих стопа. 

Средства алата и инвентара која не задовољавају услове из претходног става исказују се као обртна 

средства (залихе). 

 

3.3. Залихе 

Залихе се мере по набавној цени, односно по цени коштања или по нето тржишној вредности, у 

зависности од тога која је вредност нижа. 

Процењивање залиха материјала, резервних делова и ситног инвентара врши се на начин прописан у 

одељку 13. МСФИ за МСП – Залихе. 

У набавну вредност залиха укључују се сви трошкови набавке и други трошкови који су настали 

довођењем залиха на садашњу локацију и садашње стање.  

Обрачун излаза (утрошка) залиха материјала и резервних делова врши се по методи просечне 

пондерисане цене. 
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У току обрачунског периода залихе материјала и резервних делова евидентирају се по набавним 

ценама. Процену степена и износа обезвређења залиха материјала, резервних делова и ситног 

инвентара врши пописна комисија коју образује директор Предузећа. Умањење вредности залиха 

врши се у случају делимичног губљења квалитативних својстава залиха, на бази предлога комисије 

која је извршила попис и констатовала чињенично стање. 

 

3.4. Зајмови и потраживања 

Краткорочна потраживања обухватају потраживања по основу продаје, потраживања из специфичних 

послова и друга потраживања. 

Краткорочна потраживања од купаца одмеравају се по вредности наведеној у документу на основу 

кога су настала. Ако је вредност у документу на основу кога је потраживање настало, исказана у 

страној валути, врши се прерачунавање у складу са одељком 30 МСФИ за МСП. 

Трансакције у страној валути почетно се признају у функционалној валути тако што се на износ 

примењује курс размене између функционалне валуте и стране валуте који важи на дан те 

трансакције. За потраживања и обавезе исказане у страној валути, курсне разлике се обавезно 

утврђују и на датум састављања финансијских извештаја. 

Курсне разлике (позитивне и негативне) које су последица трансакција у страној валути признају се 

као приход или расход периода у коме су настале, односно као финансијски приход или као 

финансијски расход. 

На дан биланса врши се процена могућности наплате потраживања. 

Отпис краткорочних потраживања код којих постоји вероватноћа ненаплативости врши се 

индиректним отписом, док се у случајевима када је немогућност наплате извесна и документована, 

отпис у целини или делимично, врши директним отписивањем. 

Вероватноћа немогућности наплате утврђује се у сваком конкретном случају на основу 

документованих разлога (стечај, односно ликвидација дужника, презадуженост, отуђењење имовине, 

принудно поравнање, ванпарнично поравнање, застарелост, судско решење, акт управног органа и 

др.). 

Краткорочна потраживања која нису наплаћена у року од 90 дана од дана истека рока за наплату, 

индиректно се отписују у висини од 100% номиналног износа потраживања, сем у случају када из 

образложеног предлога Централне пописне комисије у Извештају о попису (где је неопходна 

сагласност Надзорног одбора) призилази да се, иако потраживање није наплаћено у року од 90 дана 

од дана истека рока за наплату, не ради о потраживању код кога је извесна ненаплативост. 

Ако у периоду до израде финансијских извештаја дође до смањења обезвређења услед наплате 

исправљеног потраживања, врши се корекција рачуна исправке вредности и рачуна обезвређења. 

Уколико се у наредном периоду износ губитка због обезвређења смањи, врши се корекција рачуна 

исправке вредности и признавање прихода. 

За сва потраживања по основу којих је покренут судски поступак врши се корекција исправком 

вредности. Директан отпис се врши по окончању судског поступка, по основу истека рока 

застарелости, или на основу одлуке надлежног органа. 

 

3.5. Готовина и готовински еквиваленти 

Под готовином и готовинским еквивалентима подразумевају се новац у благајни, средства на текућим 

и девизним рачунима као и краткорочни депозити до три месеца које је могуће лако конвертовати у 

готовину и који су предмет безначајног ризика од промене вредности. 
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3.6. Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална средства  

  

3.6.1. Резервисања  

Процењивање резервисања врши се на начин описан Одељком 21 Резервисања, потенцијалне обавезе 

и потенцијална имовина. 

Резервисање ће бити признато када: 

(а) предузеће има обавезу на датум извештавања као резултат прошлог догађаја; 

(б) је вероватно да ће од предузећа захтевати да пренесе економске користи приликом измирења; и  

(ц) износ обавезе се може поуздано проценити. 

Предузеће признаје резервисање као обавезу у извештају о финансијској позицији и признаје износ 

резервисања као расход, осим ако други одељак МСФИ за МСП не захтева да се трошак призна као 

део набавне вредности средстава као што су залихе или некретнине, постројења и опрема. 

Предузеће одмерава резервисање по најбољој процени износа потребног за измирење обавезе на 

датум извештавања. Најбоља процена је износ који би неки субјект разумно платио да измири 

обавезу на крају извештајног периода или да је на тај датум пренесе трћој страни. 

Предузеће књижи на терет резервисања само оне издатке за које је резервисање првобитно признато. 

Предузеће ће проверавати резервисања на сваки датум извештавања и кориговати их како би 

одражавале тренутну најбољу процену износа који би се захтевао за измирење обавезе на датум 

извештавања. Свако кориговање претходно признатих износа треба да се признаје у добитак или 

губитак , осим уколико резервисање није првобитно признато као део набавне вредности средстава. 

Када се резервисање одмерава по садашњој вредности износа за који се очекује да се захтева за 

измирење обавезе, реализација дисконта треба да се призна као финансијски расход у добитку или 

губитку у периоду у којем настане. 

Резервисања се врше на терет расхода периода по основу: 

1)  резервисања за судске спорове; 

2)  резервисања за отпремнине запосленима код одласка у пензију; 

Резервисања за судске спорове врше се на основу процене правне службе или адвокатске канцеларије 

о стању судских предмета који су у току. 

Процењивање резервисања по основу примања запослених врши се на начин прописан Одељком 28 

МСФИ за МСП - Примања запослених. 

Резервисање се врши на терет расхода периода по основу: 

1) резервисања за отпремнине запосленима по основу одласка у пензију. 

Предузеће самостално врши свеобухватну процену потребну за израчунавање обавезе по основу 

отпремнина приликом одласка у пензију, с обзиром да МСФИ за МСП посебно истиче да се не 

захтева ангажовање независног актуара за сврху свеобухватне актуарске процене потребне за 

израчунавање обавезе по основу отпремнина приликом одласка у пензију. 

Параметри за обрачун износа резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију су: 

а) општи акти предузећа 

б) просечна зарада у Републици Србији, на дан обрачуна резервисања коригована за референтну 

каматну стопу НБС као дисконтну стопу, услед недостатка поузданијих показатеља. 

ц) преостале године живота запослених до навршених 65 година старости. 

Настали добици/губици приликом сваке процене резервисања приликом одласка у пензију се 

признају у оквиру добитка или губитка, односно биланса успеха. 
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3.6.2. Потенцијалне обавезе и потенцијална средства  

Потенцијална обавеза је:  

• могућа обавеза која настаје по основу прошлих догађаја и чије постојање ће бити потврђено 

само настанком или ненастанком једног или више неизвесних будућих догађаја који нису у 

потпуности под контролом ентитета или  

• садашња обавеза која настаје по основу прошлих догађаја али није призната јер:  

- није вероватно да ће одлив ресурса који представљају економске користи бити захтеван за 

измирење обавезе, или  

- износ обавезе не може да буде довољно поуздано процењен.  

Потенцијалне обавезе се не признају у финансијским извештајима. Потенцијалне обавезе се 

обелодањују у напоменама уз финансијске извештаје, осим ако је вероватноћа одлива ресурса који 

садрже економске користи веома мала.  

Друштво не признаје потенцијална средства у финансијским извештајима. Потенцијална средства се 

обелодањују у напоменама уз финансијске извештаје, уколико је прилив економских користи 

вероватан.  

 

3.7. Финансијске обавезе 

Обавезе се признају на датум биланса стања када је вороватно да ће одлив средстава која садрже 

економске користи бити резултат измирења садашње обавезе и да износ по коме ће уследити одлив 

средстава поуздано може да се одмери. 

Финансијска обавеза је свака обавеза која за правно лице представља уговорну обавезу: 

 -   да испоручи готовину или друго финансијско средство другом правном лицу, или  

 - да размени финансијске инструменте са другим правним лицима под условима који су 

потенцијално неповољни. 

Финансијске обавезе се почетно одмеравају у висини њихове набавне цене (вредности трансакције 

укључујући и трошкове трансакције, осим код финансијске обавезе која се одмерава по фер 

вредности кроз добитак или губитак). 

Након почетног признавања краткорочне обавезе се одмеравају по недисконтованом износу готовине 

или друге накнаде за коју се очекује да ће бити плаћена за измиривање обавезе. 

Дугорочне обавезе се одмеравају по амортизованој вредности уз примену метода ефективне камате. 

Финансијска обавеза престаје да се признаје само онда када је угашена, односно када је измирена, 

отказана или је истекла. 

Износ отписане обавезе признаје се као приход. 

Део дугорочних обавеза који доспева за плаћање у периоду од годину дана, од дана састављања 

финансијских извештаја, исказује се као краткорочна обавеза. 

 

3.8. Накнаде запосленима 

 

3.8.1. Порези и доприноси на зараде и накнаде зарада 

Предузеће  је у обавези да плаћа доприносе државним фондовима којима се обезбеђује социјална 

сигурсност запослених у складу са прописима који се примењују у Републици Србији. Ове обавезе 

укључују доприносе на терет запослених и на терет послодавца у износима који се обрачунавају 

применом законом прописаних стопа. Предузеће има законску обавезу да изврши обуставу 

обрачунатих доприноса из бруто зарада запослених и да за њихов рачун изврши пренос 
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обустављених средстава у корист одговарајућих државних фондова. Доприноси на терет запослених 

и на терет послодавца евидентирају се на терет трошкова у периоду на који се односе. 

Предузеће није укључено у друге облике пензијских планова и нема никаквих обавеза по овим 

основама. 

 

3.8.2. Отпремнине 

У складу са Законом о раду и Уговором о раду, Предузеће има обавезу да запосленом исплати 

отпремнину приликом одласка у пензију у износу две просечне зараде остварене  у Републици Србији 

у месецу који претходи месецу одласка у пензију.  

 

3.9. Приходи 

Приходи се признају у билансу успеха по начелу узрочности прихода и расхода односно на 

обрачунској основи и утврђују се за период када су настали. Предузеће признаје приход када се износ 

прихода може поуздано измерити и када је вероватно да ће у будућности Предузеће имати прилив 

економских користи. Приход се признаје у висини фер вредности примљеног износа или 

потраживања по основу продаје роба и услуга у току нормалног пословања Друштва. Приход се 

исказује без ПДВ-а, повраћаја робе, рабата и попуста.  

(а) Пословни приходи  

Обухватају приходе од продаје услуга, приходе од субвенција, дотација, донације, као и друге 

приходе који су обрачунати у књиговодственој исправи, независно од времена наплате.  

Предузеће  продаје услуге, и то следеће: преузимање и складиштење радиоактивног отпада, 

деконтаминација радне и животне средине, контола нивоа индивидуалног излагања, као и из области 

заштите од јонизирајућих и нејонизирајућих зрачења. Ове услуге се пружају на бази утрошеног 

времена и материјала, или путем уговора са фиксном ценом, са уобичајено дефинисаним уговореним 

условима. 

Приходи од субвенција, дотација, донација и сл. односе се на субвенције из Буџета РС и 

међународних донација. 

Приход од закупнина потиче од давања опреме у закуп и обрачунава се на бази дефинисаних 

уговорених услова. 

 (б) Финансијски приходи  

Финансијски приходи обухватају приходе од камата, курсних разлика и остале финансијске приходе, 

остварене из односа са матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима.  

Приходи од камата се, у складу са начелом узрочности, признају у билансу успеха периода на који се 

односе. Приход од камата потиче од камата на депонована средства код банака, као и на затезне 

камате које се обрачунавају купцима који касне у извршавању својих обавеза, у складу са уговорним 

одредбама.  

(ц) Остали приходи 

Остали приходи обухватају приходе у складу са рачуноводственим прописима. 

 

3.10. Расходи 

Расходи се признају у билансу успеха по начелу узрочности прихода и расхода односно на 

обрачунској основи и утврђују се за период када су настали.  

(а) Пословни расходи  
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Пословни расходи обухватају трошкове условљене стварањем прихода од продаје и укључују 

трошкове материјала, горива и енергије, бруто зараде, трошкове амортизације и услуге пружене од 

стране трећих лица. Пословни расходи обухватају и опште трошкове као што су трошкови закупа, 

осигурања, платног промета, пореза и остали трошкови настали у текућем обрачунском периоду.  

(б) Финансијски расходи  

Финансијски расходи обухватају расходе по основу камата и курсних разлика и остале финансијске 

расходе, који се евидентирају у билансу успеха периода на који се односе, а у складу са начелом 

узрочности.  

 

3.11. Порез на добит 

 

3.11.1. Текући порез 

Порез на добитак представља износ који се обрачунава и плаћа у складу са прописима о опорезивању 

Републике Србије. Коначни износ обавезе пореза на добитак утврђује се применом пореске стопе од 

15% на пореску основицу утврђену у пореском билансу Предузећа. Пореска основица приказана у 

пореском билансу укључује добитак приказан у званичном билансу успеха који се коригује за сталне 

разлике које су дефинисане прописима о опорезивању Републике Србије. 

 

3.11.2. Одложени порез 

 

Одложена пореска средства и обавезе, односно одложени порески приходи и расходи исказују се у 

складу са Одељком 29 МСФИ за МСП. 

Одложена пореска средства утврђују се по основу: 

1. Више обрачунате амортизације по рачуноводственим прописима у односу на амортизацију 

обрачунату по пореским прописима, што се исказује као позитивна разлика између пореске и 

рачуноводствене основице; 

2. Дугорочних резервисања за отпремнине услед одласка у прензију; 

3. Обрачунатих јавних дажбина које нису плаћене у текућем пореском периоду; 

4. Губитак ранијих година који су исказани у пореском билансу и за које се проценом утврди да се у 

будућим пореским периодима могу искористити за смањење пореза на добит; 

5. Неискоришћених пореских кредита исказаних на обрасцу ПК, односно Обрасцу ПК-1, за које се 

проценом утврди да ће у будућим пореским периодима моћи да се искористе за смањење пореза на 

добит ; 

Одложене пореске обавезе се утврђују: 

1. По основу више обрачунате амортизације по пореским прописима у односу на амортизацију 

обрачунату по рачуноводственим прописима, што се исказује као позитивна разлика између 

рачуноводсвене и пореске основице; 

По кончном утврђивању одложених пореских ефеката обавезно се врши пребијање одложених 

пореских средстава и обавеза и у билансу стања се исказује само нето одложено пореско средство, 

односно нето одложена пореска обавеза. 

 

3.12. Прерачунавање страних средстава плаћања и рачуноводствени третман курсних разлика 

Пословне промене настале у страној валути су прерачунате у динаре по средњем курсу утврђеном на 

међубанкарском тржишту девиза у Србији, који је важио на дан пословне промене. 
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Средства и обавезе исказане у страној валути на дан биланса стања, прерачунати су у динаре по 

средњем курсу утврђеном на међубанкарском тржишту девиза за тај дан. 

Нето позитивне или негативне курсне разлике, настале приликом пословних трансакција у страној 

валути и приликом прерачуна позиција биланса стања исказаних у страној валути, евидентиране су у 

корист или терет биланса успеха. 

Немонетарне ставке које се вреднују по принципу историјског трошка израженог у страној валути 

прерачунате су по историјском курсу важећем на дан иницијалне трансакције. 

Средњи курсеви за девизе, утврђени на међубанкарском тржишту девиза, примењени за прерачун 

девизних позиција биланса стања у динаре, за поједине главне валуте су били следећи: 

 

                                                                          31.12.2016.                   31.12.2015. 

 

                            1 EUR                                    123,4723                       121,6261 

                            1 USD                                    117,1353                       111,5230 

                                                                             

Монетарне позиције односно потраживања и обавезе у страним средствима плаћања прерачунавају се 

у одговорајућу динарску противвредност по средњем курсу на дан биланса. Трансакције у страној 

валути су исказане у динарима по средњем курсу важећем на дан трансакције. 

Позитивне и негативне курсне разлике настале по извршеним девизним трансакцијама у току године 

исказују се у билансу успеха као део финансијских прихода или расхода. 

Монетарне позиције у које је уграђена валутна клаузула прерачунате су у динаре по уговореном 

курсу валуте који је важио на дан биланса. Позитивни и негативни ефекти настали по овом основу 

исказани су у билансу успеха Друштва, као приходи/расходи по основу ефеката уговорене заштите од 

ризика у оквиру категорије осталих прихода/расхода.  

 

3.13. Управљање финансијским ризицима 

Пословање Предузећа је изложено различитим финансијским ризицима: тржишном ризику (девизном 

и каматном), кредитном ризику и ризику ликвидности. 

Финансијски ризици се сагледавају на временској основи и превасходно се избегавају умањењем 

изложености Предузећа овим ризицима. 

Предузеће не користи никакве финансијске инструменте заштите од ефеката финансијских ризика на 

пословање из разлога што такви инструменти нису у широкој употреби, нити постоји организовано 

тржиште таквих инструмената у Републици Србији. 

  

3.13.1. Тржишни ризик 

У свом пословању Предузеће је изложено финансијским ризицима и у том склопу изложено је 

тржишном ризику који се јавља као девизни ризик и ризик од промене каматних стопа. Задатак 

управљања тржишним ризицима јесте да се управља и контролише изложеност тржишним ризицима 

у оквиру прихватњивих показатеља. 

 

Девизни ризик  

Предузеће је изложено ризику од промене курса страних валута приликом пословања у земљи и 

иностранству, а који проистиче из пословања са различитим валутама, првенствено ЕУР и УСД. 

Девизни ризик настаје у случајевима неусклађености финансијских средстава и обавеза изражених у 
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страној валути или са валутном клаузулом. У мери у којој је то могуће, Предузеће минимизира 

девизни ризик кроз минимизирање отворене девизне позиције.  

У наредној табели је приказана изложеност Предузећа девизном ризику на дан 31. децембар 2016. 

године. 

у хиљадама динара 

 ЕУР УСД РСД Укупно 

Готовина и готовински 

еквиваленти 
2.576 4 44.021 46.601 

Потраживања по основу продаје 1.136 0 24.209 25.345 

Краткорочни финансијски 

пласмани 
0 0 0 0 

Дугорочни финансијски пласмани 0 0 0 0 

Друга потраживања 0 0 2.309 2.309 

Потраживања из специфичних 

послова 
0 0 15.965 15.965 

Укупно 3.712 4 86.504 90.220 

Краткорочне финансијске обавезе 0 0 0 0 

Обавезе из пословања 0 0 8.506 8.506 

Дугорочне обавезе 0 0 0 0 

Остале краткорочне обавезе 0 0 13.904 13.904 

Укупно 0 0 22.410 22.410 

Нето девизна позиција 0 0 4 4 

 

У наредној табели је приказана изложеност Предузећа девизном ризику на дан 31. децембар 2015. 

године. 

у хиљадама динара 

 ЕУР УСД РСД Укупно 

Готовина и готовински 

еквиваленти 
2.784 85 40.239 43.108 

Потраживања по основу продаје 645 0 31.867 32.512 

Краткорочни финансијски 

пласмани 
0 0 0 0 

Дугорочни финансијски пласмани 0 0 0 0 

Друга потраживања 0 0 1.465 1.465 

Потраживања из специфичних 

послова 
0 0 15.965 15.965 

Укупно 3.429 85 89.536 93.050 

Краткорочне финансијске обавезе 0 0 0 0 

Обавезе из пословања 0 0 9.985 9.985 

Дугорочне обавезе 0 0 0 0 

Остале краткорочне обавезе 0 0 34.628 34.628 

Укупно 0 0 44.613 44.613 

Нето девизна позиција 0 0 2 2 
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На основу обелодањене структуре монетарне имовине и обавеза у страним валутама евидентно је да 

је Предизеће  пре свега осетљиво на промене девизног курса ЕУР и УСД. Стопа осетљивости од 7% 

представља процену руководства Предузећа у погледу могућих промена курса РСД у односу на ЕУР 

и УСД. 

 

Каматни ризик 

Предузеће је изложено ризику промене каматних стопа на средствима и обавезама код којих је 

каматна стопа варијабилна. Овај ризик зависи од финансијског тржишта и Предузеће нема  на 

располагању инструменте којима би ублажило његов утицај.  

Структура монетарних средстава и обавеза на дан 31. децембра 2016. и 2015. године са становишта 

изложености каматном ризику дата је у следећм прегледу: 

у хиљадама динара 

 2016. 2015. 

Финансијска средства   

Немакатоносна                 90.220              93.050 

Каматоносна (фиксна каматна стопа)                      -                  - 

Каматоносна (варијабилна каматна 

стопа) 
                     -                  - 

Финансијске обавезе                 

Некаматоносне                 22.410              44.613 

Каматоносне (фиксна каматна стопа)                     -                  - 

Каматоносне (варијабилна каматна 

стопа) 
                    -                  - 

 

Кредитни ризик 

Кредитни ризик је ризик настанка финансијских губитака Предузећа као резултат кашњења дужника 

или друге уговорне стране у измиривању уговорних обавеза. Кредитни ризик се првенствено везује за 

изложеност Предузећа по основу готовине и готовинских еквивалената, депозита у банкама и 

финансијским институцијама, инвестирања у хартије од вредности, потраживања од правних и 

физичких лица и преузетих обавеза. 

У Републици Србији не постоје специјализоване рејтинг агенције које врше независну класификацију 

и рангирање привредних друштава. Због тога, Предузеће користи јавно доступне финансијске 

информације (нпр. Податке о Бонитету које пружа Агенција за привредне регистре) и интерне 

историјске податке о сарадњи са одређеним пословним партнером у циљу одређивања његовог 

бонитета. На основу бонитета купаца, утврђује се износ његове максималне кредитне изложености, у 

складу са пословном политиком усвојеном од стране руководства Предузећа. Износ максималне 

кредитне изложености ревидира се најмање једном годишње. 

У случају повећања износа доспелих потраживања и сходно томе повећане изложености кредитном 

ризику, Предузеће примењује механизме предвиђене пословном политиком. 

На дан 31. децембра 2016. године Предузеће располаже готовином и готовинским еквивалентима у 

укупном износу од 46.601 хиљада динара (31. децембар 2015. године  43.108 хиљада динара). 
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Потраживања од купаца 

Максимална изложеност Друштва по основу кредитног ризика за потраживања од купаца по 

географским регионима дата је у следећој табели. 

у хиљадама динара 

 2016. 2015. 

Купци у земљи                  24.209             31.867 

Купци у иностранству                    1.136                  645 

Укупно                  25.345              32.512 

 

Изложеност предузећа кредитном ризику ограничена је углавном на потрживања од купаца на дан 

биланса. Номинални износ потрживања од купаца, пре извршене исправке вредности, састоји се од 

великог броја потраживања од којих највећи део чине потраживања од купаца:  

у хиљадама динара 

Назив и седиште купаца 2016. 2015. 

ИНН Винча, Винча, М.П.Аласа 

12-14 
                 59.259              61.632 

Остали купци                    3.198                8.558 

Укупно     62.457  70.190 

Исправка потраживања     38.248   38.323 

Свега потраживања:     24.209  31.867 

 

3.13.2. Ризик ликвидности 

Ризик ликвидности је ризик да Предузеће неће бити у могућности да финансира средства 

одговарајућим изворима финансирања са становишта рокова и стопа и ризик немогућности да се 

средство реализује по разумној цени у одговарајућем временском оквиру. 

Руководство Предузећа  управља ликвидношћу на начин да осигура да извори финансирања буду 

расположиви за измирење обавеза у тренутку њиховог доспећа. Непрекидно се процењује ризик 

ликвидности, идентификовањем и праћењем промена у изворима финансирања потребним за 

испуњење пословних циљева, а у складу са пословном политиком Предузећа. 

Следећа табела представља рочност доспећа средстава и обавеза, према преосталом року доспећа, на 

дан 31. децембра 2016. године. 

у хиљадама динара 

 До 1 године Од 1 до 2 

године 

Од 2 до 5 

година 

Преко 5 

година 

Укупно 

Готовина и готовински 

еквиваленти 
  46.601        -        -        - 46.601 

Потраживања по основу 

продаје 
  25.345       -        -  25.345 

Друга потраживања      2.309          -       -        -      2.309 

Потраживања из 

специфичних послова 
     15.965          -       -        -      15.965 

Укупно    90.220        -       -       -     90.220 
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Краткорочне финансијске 

обавезе 
       -        -      -       -          - 

Обавезе из пословања      8.506        -      -       -       8.506 

Дугорочне обавезе         -       -      -      -          - 

Остале обавезе    13.904       -       -      -     13.904 

Укупно 22.410 - - - 22.410 

Рочна  неусклађеност на 

дан 31. децембар 2016. 
     (67.810)       -      -     - (67.810) 

 

Следећа табела представља рочност доспећа средстава и обавеза, према преосталом року доспећа, на 

дан 31. децембра 2015. године. 

у хиљадама динара 

 До 1 године Од 1 до 2 

године 

Од 2 до 5 

година 

Преко 5 

година 

Укупно 

Готовина и готовински 

еквиваленти 
   43.108 - -  - 43.108 

Потраживања по основу 

продаје 
   32.512 - - - 32.512 

Друга потраживања      1.465 - - - 1.465 

Потраживања из 

специфичних послова 
     15.965 - - - 15.965 

Укупно    93.050 - - - 93.050 

Краткорочне финансијске 

обавезе 
       - - - - - 

Обавезе  из пословања      9.985 - - - 9.985 

Дугорочне обавезе        - - - - - 

Остале обавезе    34.628 - - - 34.628 

Укупно 44.613 - - - 44.613 

Рочна неусклађеност на 

дан 31. децембар 2015. 
(48.437) - - - (48.437) 

 

3.13.3. Управљање ризиком капитала 

У поступку управљања капиталним ризиком, руководство Предузећа има за циљ очување могућности 

да послује по принципу сталности пословања, истовремено максимизирајући приносе власницима и 

другим интересним странама путем оптимизације односа дуга и капитала. Руководство предузећа 

прегледа структуру односа дугова и капитала на годишњој основи. 

Предузеће анализира капитал кроз показатељ задужености. Овај показатељ израчунава се као однос 

нето обавеза (задужености) и укупног капитала. Нето задуженост се обрачунава тако што се укупне 

финансијске обавезе (краткорочне и дугорочне) умање за готовину и готовинске еквиваленте. Укупан 

капитал представља збир свих категорија капитала приказаних у билансу стања и нето задужености. 

 

Показатељи задужености на дан 31. децембра 2016. и 2015.године су били следећи: 
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у хиљадама динара 

Редни 

број  

Позиција 2016. 2015. 

1. Капитал 202.542 201.201 

2. Нето обавезе (а-б-ц)   

 a) кредитне обавезе 0 0 

 b) готовина и готовински 

еквиваленти 46.601 43.108 

 c) финансијски пласмани 0 0 

3. Капитал+Нето обавезе (1+2) 155.941 158.093 

 Коефицијент задужености (2/3) -0,29 -0,27 

 

4. ПОРЕСКИ РИЗИЦИ 

 

Порески прописи Републике Србије се често различито тумаче и предмет су честих измена. Тумачење 

пореских прописа од стране пореских власти у односу на трансакције и активности Предузећа могу 

се разликовати од тумачења руководства. Услед тога, трансакције могу бити оспорене од стране 

пореских власти и Предузећу може бити одређен додатни износ пореза, казни и камата. Период 

застарелости пореске обавезе је пет година, односно пореске власти имају право да одреде плаћање 

неизмирених обавеза у року од пет година од када је обавеза настала. 

 

5. УПОРЕДНИ ПОДАЦИ 

 

Упоредне податке у складу са МРС 1 – Презентација финансијских извештаја представљају 

финансиски извештаји за 2015. годину, који су били предмет ревизије од стране независног ревизора  

који је у свом извештају од 07.06.2016. године, изразио мишљење са резервом. 

 

6. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 

Према МСФИ за МСП, нематеријална улагања се признају само када је вероватно да ће од тог 

улагања притицати економске користи и када се набавна вредност улагања може поуздано мерити, а 

обухватају: улагања у развој, концесије, патенте, лиценце, нематеријалне трошкове истраживања и 

процењивања природних ресурса (МСФИ 6 – Истраживање и процењивање природних ресурса), 

улагања у осталу нематеријалну имовину и куповином стечени гудвил 

 

                                                                                                                                   У хиљадама динара 

                                                                                                        Софтвер                          Укупно 

        Набавна бруто вредност на почетку године                            212                               212 

        Набавна бруто вредност на крају године                                 212                               212 

        Кумулативна исправка на почетку године                                 31                                 21 

        Повећање: 

        Амортизација у току године                                                        11                                 11 

        Стање исправке на крају године                                                 42                                 31 

        Нето садашња вредност:  

        31.12.2016.                                                                                   170                                170 
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         Нето садашња вредност : 

         31.12.2015.                                                                                  181                                 181 

     

 

                                                                                                     Софтвер у припреми         Укупно 

       Набавна бруто вредност на почетку године                                 0                                     0 

       Набавна бруто вредност на крају године                                  359                                  359 

       Нето садашња вредност:  

         31.12.2016.                                                                                   359                                 359 

       Нето садашња вредност : 

         31.12.2015.                                                                                       0                                     0 

 

Предузеће је у оквиру нематеријалних улагања евидентирало нето садашњу вредност на крају године 

у износу од 529 хиљада динара, по основу набавки рачунарских програма. Програми су набављени 

самостално без рачунара. Предузеће крајем 2016. године набавило софтвер, што је повећало вредност 

у износу од 359 хиљада динара.  

 

7. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 

 

7.1. УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ПО НАБАВНОЈ ВРЕДНОСТИ 

У МРС 16 и МРС 41 је прописано да се под основним средствима сматрају природна богатства 

(земљишта и шуме), грађевински објекти, опрема, алат и инвентар са калкулативним отписом, 

вишегодишњи засади, основно стадо и  остала основна средства, као и улагање у прибављање 

основних средстава. 

  у хиљадама динара 

Р.б. Категорије основних средстава 

Стање на дан 

31.12.2016. (по 

набавној 

вредности) 

Стање на дан 

31.12.2015. (по 

набавној 

вредности) 

1 2 3 4 

1. Грађевински објекти         69.731        69.731 

2. Постројења и опрема       334.397     244.985 

3. Инвестиционе некретнине                 0 0 

4. Остале некретнине, постројења и опрема          12.796         12.938 

5. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у 

припреми 
         8.726       93.467 

 УКУПНО ОСНОВНА СРЕДСТВА       425.650      421.121 

 

Део имовине (објекти,опрема, уређаји и постројења) која је по Одлуци Владе РС о оснивању Јавног 

предузећа за управљање нуклеарним објектима Србије број 023-4293/2009 од 09.07.2009. требало је 

да буде укњижен и физички предат предузећу, али  још увек није реализован. Самим тим имовина 

исказана у финансијским извештајима не приказује потпуно реалну слику. Предузеће се више пута 
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обраћало ресорном министарству и Институту како би се наведени проблем решио, али до 

састављања Финансијских извештаја стање је остало непромењено. 

Влада Републике Србије донела је Одлуку 05 број 023-865/2014. године о усклађивању пословања 

Јавног предузећа за управљање нуклеарним објектима у Републици Србији са Законом о Јавним 

предузећима. У Одлуци се у члану 25. наводи: ,, права на средства којима управља Јавно предузеће, 

преузета са стањем на дан 30. јуна 2009. године, а која су у јавној својини, и то: непокретности и 

покретне ствари које чине објекти, опрема, уређаји и постројења (ранијег корисника Института за 

нуклеарне науке Винча и Института за технологију нуклеарних и других минералних сировина, 

преузета са стањем на дан 30.јуна 2009.године), која су у функцији обављања делатности управљања 

нуклеарним објектима, уредиће се посебним актом Оснивача у складу са законом. До дана израде 

Финансијских извештаја за 2016. годину. Оснивач Јавног предузећа није донео посебни акт. 

Предузеће делимично поседује одговарајуће доказе о власништву над некретнинама, постројењима и 

опремом.  

 

7.2. ПРИМЕЊЕНЕ СТОПЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ 

Предузеће је приликом обрачуна амортизације применило утврђене стопе амортизације у складу са  

Правилником о рачуноводственим политикама. 

Стопе амортизације се дају за најважније групе основних средстава према следећем: 

 

 Стопа амортизације 

% 

– Грађевински објекти 2-10 

– Постројења и опрема 5-20 

– Намештај 10-20 

– Компјутери 20-30 

– Алат и инвентар са калкулативним отписом 100 

 

7.3. СТРУКТУРА САДАШЊЕ ВРЕДНОСТИ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 

                                                                                                                                            у хиљадама динара 

Редни 

број 
Категорије основних средстава Износ Учешће у % 

1. Грађевински објекти      58.572       24,69 

2. Постројења и опрема   168.089       70,86 

3. Инвестиционе некретнине              0         0 

4. Остале некретнине, постројења и опрема        1.835         0,77 

5. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у 

припреми 
       8.726         3,68 

 УКУПНО ОСНОВНА СРЕДСТВА    237.222      100 

 

Привредно друштво се у рачуноводственим политикама определило за модел набавне вредности, 

тако да се некретнине, постројења и опрема након почетног признавања исказују по набавној 

вредности, умањеној за укупну исправку вредности по основу амортизације и губитка због 

обезвређивања. Од дана примене МРС и МСФИ, ревалоризација основних средстава није вршена. 
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Основна средства (грађевински објекти и опрема) пописани су на крају године. Промене на 

некретнинама, постројењима и опреми у току године су биле: набавка нове опреме, обрачун 

амортизације, расходовање основних средстава, вишак и мањак. 

Повећање вредности на позицији Постројења и опрема  у укупном износу од 93.362 хиљаде динара, 

се састоји из активирања основних средстава у припреми у износу од  87.431 хиљаде динара (највећи 

део се односи на активирање Унапређеног система безбедности 87.404 хиљаде динара), и нове 

набавке опреме у износу од 5.928 хиљаде динара  (опрема за управљање радиоактовним отпадом, ПП 

опрема, УПС за Х3 и БС, подстаница за боце и гасове, амбијентални радиолошки монитор, дигитална 

микроскопска камера, грејна тела, канцеларијске столице, итд), и 2 хиљаде динара на основу вишка 

по попису на крају године. 

На позицији  Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у припреми, дошло је до 

смањења у износу од 87.431 хиљаде динара услед активирања основних средстава, и повећања у 

износу од 2.690 хиљада динара, које се односи на опрему (рачунари) у износу од 2.290 хиљада 

динара, и на грађевинске објекте у припреми 400 хиљада динара. 

Обрачуната амортизација грађевинских објеката применом пропорционалног метода обрачуна 

износи 1.743 хиљаде динара, а опреме 42.954 хиљаде динара. 

Основна средства расходована су у укупном износу од 4.068 хиљада динара, од чега се највећи део у 

износу од 3.706 хиљада динара односи на расходовано путничко возило по Закључку Владе РС бр.46-

840172016 од 13.09.2016.године, а остатак од 362 хиљаде динара на расходована основна средства по 

попису.  

На крају године по попису је расходована опрема у вредности од 362 хиљаде динара. Расходована 

опрема је набавне вредности 362 хиљаде динара, отписане вредности 334 хиљаде динара, и садашње 

вредности 50 хиљада динара. Мањак основних средстава утврђен по попису износи 22 хиљаде 

динара. Набавна вредност утврђеног мањка је 22 хиљаде динара, отписна вредност 15 хиљада динара, 

а садашња вредност 7 хиљада динара. 

 

7.4. ДИНАМИКА ПРОМЕНА НА ОСНОВНИМ СРЕДСТВИМА 

Према МРС 16, некретнине, постројења и опрема се признају само када је вероватно да ће од тог 

улагања притицати економске користи и када се набавна вредност улагања може поуздано мерити. 

Према Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике, некретнине, постројења и 

опрема обухватају: земљиште, грађевинске објекте, постројења и опрему, инвестиционе некретнине, 

остала основна средства, основна средства у припреми, улагања на туђим основним средствима и 

авансе за основна средства. 

 у хиљадама динара   

Ред. 

број 

Опис динамике 

пласмана 

Грађеви-

нски 

Објекти 

Построје-ња 

и опрема 

Остале 

некретни-  

не, постро- 

јења и  

опрема 

Основна 

средства у 

припреми 

Укупно 

I НАБАВНА 

ВРЕДНОСТ 
     

1 Стање на почетку 

године  

(1.1.2016.) 

69.731 244.985 12.937 93.467 421.120 



Јавно предузеће ,,Нуклеарни објекти Србије“ Винча 

Напомене уз финансијске извештаје 

 

25 

2 Повећање  0   93.362 0   2.690 96.052 

2.1 Нове набавке 0     5.929 0   2.690 8.619 

2.2 Вишкови 0            2 0 0 2 

2.3 Пренос са основ-

них средстава у 

припреми 

0   87.431 0 0 87.431 

3 Смањење 0     3.949 141 87.431 91.521 

3.1 Мањкови 0         22 0 0 22 

3.2 Расход 0    3.927 141 0 4.068 

 Стање на крају 

године  

(31.12.2016.) 

69.731   334.398 12.796  8.726 425.651 

II ИСПРАВКА 

ВРЕДНОСТИ 
     

1 Стање на почетку 

године  

(1.1.2016.) 

9.416 126.224 10.525 0 146.165 

2 Повећање 1.743   42.402 553 0 44.698 

2.2 Амортизација 1.743   42.402 553  44.698 

3 Смањење 0     2.317 117 0 2.434 

3.1 Мањкови 0          15 0 0 15 

3.2 Расход 0     2.302 117 0 2.419 

4 Стање на крају 

године 

(31.12.2016.) 

11.159 166.309 10.961 0 188.429 

III 

САДАШЊА 

ВРЕДНОСТ 

ОСНОВНИХ 

СРЕДСТАВА 

58.572 168.089 1.835  8.726 237.222 

 

 

8. УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ЗАЛИХА 

Залихе материјала, резервних делова, алата и инвентара који се отписује приликом стављања у 

употребу, амбалаже и горива се процењују по набавној вредности, која обухвата фактурну вредност 

добављача и зависне трошкове набавке. Обрачун излаза залиха материјала и резервних делова и 

ситног инвентара се врши по пондерисаној просечној набавној цени. Залихе учинака се воде по 

планским ценама, а на крају године се процењују по цени коштања или нето продајној цени ако је она 

нижа. Магацин готових производа се задужује по планским ценама које су исте у целом обрачунском 

периоду. 

у хиљадама динара 

 2016. 2015. 

1. Материјал, резервни делови, алат и 

ситан инвентар на залихама 
                  231                   231 
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 2016. 2015. 

1.1.Набавна бредност                     231                     231 

1.2.Исправка вредности                     0                     0 

2. Ситан инвентар и алат у употеби-

нето 
                    65                    21 

2.1. Набавна вредност                3.825               2.109 

2.2 Исправка вредности                3.760               2.088 

I ЗАЛИХЕ-НЕТО                   296                 252 

1. Бруто дати аванси за залихе и услуге                2.511              2.308 

2. Исправка вредности датих аванса                1.526              1.717 

II ДАТИ АВАНСИ-НЕТО                   985                 591 

УКУПНО ЗАЛИХЕ И ДАТИ АВАНСИ 

(I+II) 
               1.281                 843 

 

По попису залиха није било мањкова и вишкова, али је било расхода ситног инвентара и алата који је 

отписан приликом давања у употребу.   

 

8.1.  ДАТИ АВАНСИ 

 

У оквиру рачуна 150 исказан је износ од  985  хиљада динара. Преглед датих аванса дат је у табели 

која следи. 

 

8.1.1. ПРЕГЛЕД ДАТИХ АВАНСА  

у хиљадама динара 

Р.б. Назив правног лица Место Износ аванса 
Година 

уплате 

1. ЈП Службени гласник Београд        32 2016. 

2. Инститтут за нуклеарне науке Винча Београд        15 2016. 

3. ЈП Пошта Србије Београд        20 2016. 

4. Инстументи МБ Доо Београд        44 2016. 

5. Еурочелик Доо Београд      323 2016. 

6. ХЛБ ДСТ Ревизија д.о.о. Београд        68 2016. 

7. Еуроконс Гроуп Вршац      260 2016. 

8. Ју ауто доо Београд        12 2016. 

9. Суперлаб доо Београд          2 2016. 

10. Винвин Шоп доо Чачак          1 2016. 

11. Еуростандард ЦЗ Праг      208 2016. 

 Укупно       985  
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8.1.2. СТАРОСНА СТРУКТУРА ДАТИХ АВАНСА 

 у хиљадама динара 

Р.б. Назив старосне групе Износ % учешћа 

1. Дати аванси у текућој години            985           100 

 УКУПНО АВАНСИ ПО БИЛАНСУ             985           100 

 

9.  ПОТРАЖИВАЊА 

 

Према МСФИ за МСП, краткорочним потраживањима се сматрају потраживања по основу продаје, 

остала потраживања из пословања и остала краткорочна потраживања која доспевају до годину дана. 

Структуру краткорочних потраживања дајемо у наставку: 

 у хиљадама динара 

 2016. 2015. 

Потраживања по основу продаје          25.345          32.512 

Потраживања из специфичних послова          15.965          15.965 

Друга потраживања            2.309            1.465 

Укупно краткорочна потраживања          43.619          49.942 

 

У Билансу стања је исказан износ потраживања по основу продаје у износу од 25.345 хиљада РСД. 

Бруто износ потраживања износи 63.593 хиљада РСД, а исправка вредности потраживања износи 

38.248 хиљада РСД.   

 

9.1. КУПЦИ У ЗЕМЉИ 

Укупна потраживања од купаца у земљи на дан 31.12.2016. године износила су 24.209 хиљада РСД. 

Бруто износ потраживања од купаца у земљи износи 62.457 хиљада РСД, а исправка потраживања 

износи 38.248 хиљада РСД. 

У складу са чланом 18. став 2. Закона о рачуноводству, Предузеће је доставило дужницима списак 

неплаћених рачуна (Образац ИОС). Усаглашавање стања је вршено са свим купцима, осим са 

купцима који нису имали промет у текућој години и са купцима који су брисани из Регистра Агенције 

за привредне регистре, са стањем на дан 30.11.2016. 

Од укупног броја (81) послатих образаца ИОС: 

– усаглашено је 43, односно 53,09 %; 

– није усаглашено 36, односно 44,44%, јер купци нису вратили оверене обрасце ИОС; 

– није усаглашено 2, односно 2,47%, јер нисмо усагласили међусобна књиговодствена стања,  

У наставку текста дат је преглед купаца у земљи са салдом. 

 у хиљадама динара 

Ред. 

број 
Назив купца и место Износ Усаглашено Неусаглашено 

1 2 3 4 5 

1. Институт за нуклеарне науке Винча 59.259 0 59.259 

2. Остали   2.893 2.893               0 

3. Остали   98 98 0 

4. Остали   207 0 207 

  УКУПНО 62.457 2.991 59.466 
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9.2. КУПЦИ У ИНОСТРАНСТВУ 

 

На рачуну 205000  – Потраживања од купаца у иностранству по основу извоза  услуга, на дан 

31.12.2016. године су исказана у износу од 1.136 хиљаде динара. Исправка вредности потраживања од 

купаца у иностранству износи  0  хиљада РСД. 

Подаци су дати у табели у наставку текста. 

 у хиљадама динара 

Ред. 

број 
Назив купца и место Износ Усаглашено Неусаглашено 

1 2 3 4 5 

1. ЈЗУ Дом здравља Подгорица 1.136 1.136 0 

  УКУПНО 1.136 1.136 0 

  

У 2017. години је наплаћено 815 хиљада динара. 

 

9.3. СТАРОСНА СТРУКТУРА ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА У ЗЕМЉИ 

у хиљадама динара 

Р.б. Назив старосне групе Износ % учешћа 

1. Потраживања од купаца која нису доспела за наплату 2.856 4,57% 

2. Потраживања од купаца чији је рок протекао до три 

месеца 
287 0,46% 

3. Потраживања од купаца чији је рок наплате протекао од 

три до шест месеци 
56 0,09% 

4. Потраживања од купаца чији је рок наплате протекао од 

шест месеци до једне године 
227 0,36% 

5. Потраживања од купаца чији је рок наплате протекао од 

једне до две године 
73 0,12% 

6. Потраживања од купаца чији је рок наплате протекао од 

две до три године 
0 0 

7. Потраживања од купаца чији је рок наплате старији од 

три године 
58.958 94,40% 

 УКУПНО ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА У 

ЗЕМЉИ 
62.457 100% 

Потраживања од купаца у земљи старија од годину дана износе 59.031 хиљада динара. Извршена је 

исправка вредности ових потраживања у износу од 38.248 хиљада динара. За износ од 51.692 хиљада 

динара покренут је судски поступак наплате. 

 

9.4. СТАРОСНА СТРУКТУРА ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА У ИНОСТРАНСТВУ 

у хиљадама динара 

Р.б. Назив старосне групе Износ % учешћа 

1. Потраживања од купаца која нису доспела за наплату 0 0,00% 

2. Потраживања од купаца чији је рок протекао до три 

месеца 
0 0,00% 
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Р.б. Назив старосне групе Износ % учешћа 

3. Потраживања од купаца чији је рок наплате протекао од 

три до шест месеци 
593 52,20% 

4. Потраживања од купаца чији је рок наплате протекао од 

шест месеци до једне године 
272 23,94% 

5. Потраживања од купаца чији је рок наплате протекао од 

једне до две године 
271 23,86% 

6. Потраживања од купаца чији је рок наплате протекао од 

две до три године 
0 0,00% 

7. Потраживања од купаца чији је рок наплате старији од 

три године 
0 0,00% 

 УКУПНО ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА У 

ИНОСТРАНСТВУ 
1.136 100% 

 

Потраживања од купаца у земљи старија од годину дана износе 271 хиљаду динара. У 2017. години 

ова потраживања су наплаћена у износу од 815 хиљада динара. 

 

9.5. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 

У Билансу стања су исказана остала потраживања из специфичних послова у износу од 15.965 хиљада 

динара и дата су у наредној табели: 

   у хиљадама динара 

Р.б. Опис конта Стање 31.12.2016. 

1. Остала потраживања из специфичних послова 15.965 

  УКУПНО  15.965 

 

Ова потраживања се односе на ИНН Винча по основу улагања у објекат у изградњи, који је одлуком 

Владе РС припао Предузећу. 

 

10. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 

 

Друга потраживања у износу од 2.309 хиљада динара се односе на: 

   у хиљадама динара 

Р.б. Опис конта Стање 31.12.2016. 

1. Потраживања за камату и дивиденде 7 

2. Потраживања од запослених 33 

3. Потраживања од државних органа и организација 1.492 

7. Потраживања по основу накнада штета 739 

8. Остала  краткорочна потраживања 603 

9. Исправка вредности других потраживања 565 

   УКУПНО 2.309 

 

10.1. ПОТРАЖИВАЊА ОД ЗАПОСЛЕНИХ 

Потраживања од запослених у износу од 33 хиљаде динара се односе на: 

                                                                                                                                           у хиљадама динара 
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Р.б. Опис конта Стање 31.12.2016. 

1. Остала потраживања од запослених 24 

2. Потраживање од радника за потрошене телефонске импулсе 9 

   УКУПНО 33 

 

11. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 

У Билансу стања су исказани су краткорочни финансијски пласмани у износу од 0 хиљада динара и 

састоје се од следећих позиција: 

- потраживање по основу активиране менице у износу од 16.463 хиљаде динара за дати аванс 

добављачу који није испоштовао уговор, односно није испоручио плаћена добра. Пошто је датум 

активирања менице старији од 365 дана, ненаплаћено потраживање је књижено на исправци 

вредности  са 31.12.2012.године. 

- потраживање од 2.800 хиљада динара за дати зајам привредном субјекту. Пошто је потраживање 

старије од 365 дана извршена је исправка вредности у 2012. години. За овај износ покренут је судски 

поступак наплате. 

Структура краткорочних финансијских пласмана обухвата: 

  у хиљадама динара 

Р.б. Опис Стање 31.12.2016. 

1. Остали краткорочни финансијски пласмани 19.263 

2. Исправка вредности краткорочних финансијских пласмана 19.263 

  УКУПНО:  0 

 

12. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 

Исказана готовински еквиваленти и готовина у Билансу стања износе 46.601  хиљада динара и састоје 

се од следећих позиција: 

у хиљадама динара 

 2016. 2015. 

Текући (пословни) рачуни 44.021 40.239 

Девизни рачун 2.580 2.869 

УКУПНО ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И 

ГОТОВИНА 
46.601 43.108 

 

13. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 

 

На редном броју 0069 (ознака за АОП) у Билансу стања је исказан износ од 1.961 хиљада динара, који 

се састоји од: 

у хиљадама динара 

 2016. 2015. 

Порез на додату вредност у примљеним фактурама по општој стопи 

(осим плаћених аванса)  
234   173   

Порез на додату вредност у примљеним фактурама по посебној стопи 

(осим плаћених аванса)  
6   0   

Порез на додату вредност у датим авансима по општој стопи  70   0   
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Порез на додату вредност обрачунат на услуге иностраних лица  72   0   

Потраживања за више плаћени порез на додату вредност 1.579 1.701 

Стање на дан 31. децембра  1.961   1.874   

 

14. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 

Активна временска разграничења су исказана у Билансу стања у износу од 1.002 хиљада динара. 

Структуру активних временских разграничења дајемо у наставку. 

 у хиљадама динара 

 2016. 2015. 

Унапред плаћени трошкови 490 407 

Потраживања за нефактурисани приход 340 0 

Остала активна временска разграничења 172 116 

УКУПНО АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА: 1.002 523 

 

15. КАПИТАЛ И ПРОМЕНЕ НА КАПИТАЛУ 

 

Према МСФИ за МСП и законским и подзаконским прописима, капитал чини основни капитал 

(акцијски капитал, удели друштва са ограниченом одговорношћу, улози, државни капитал, 

друштвени капитал, задружни удели и остали капитал), неуплаћени уписани капитал, емисиона 

премија, капиталне резерве, ревалоризационе резерве, резерве из добити (законске, статутарне и 

остале), добитак из ранијих година и добитак из текуће године, умањени за нереализоване губитке по 

основу хартија од вредности, губитак и откупљене сопствене акције. 

 

15.1. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ 

у хиљадама динара 

 2016. 2015. 

Државни капитал 152.314 152.314 

УКУПНО 152.314 152.314 

 

Основни капитал у пословним књигама исказан је у износу од 152.314 хиљада динара, а у АПР-у у 

износу од 47 хиљада динара. Основни капитал исказан у пословним књигама и АПР-у је неусклађен. 

Управни одбор Предузећа је на седници одржаној 24.11.2011.године донео Одлуку број 2-62/11 о 

усаглашавању основног капитала. Предузеће је Одлуку проследило оснивачу на сагласност дана 

07.12.2011. године. До састављања Финансијских извештаја за 2016. годину тражена сагласност није 

добијена. 

У току године промене на рачунима капитала су биле следеће: 

1) На терет нераспоређеног добитка из ранијих година, уплаћен је износ од 137 хиљада динара у 

корист буџета РС, по одлуци Надзорног одбора број 2-31/16 од 28.11.2016 године,   

2) У корист рачуна 341 – Нераспоређени добитак текуће године, евидентиран је и нето добитак 2016. 

године у износу од  1.478  хиљада динара. 

 

 2016. 2015. 

1.Основни капитал 152.314 152.314 
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 2016. 2015. 

2.Нераспоређени добитак 50.228 48.887 

   2.1 нераспоређени добитак ранијих година 48.887 48.613 

         - уплата у буџет РС -137 0 

   2.2 нераспоређени добитак текуће године 1.478 274 

УКУПАН КАПИТАЛ (1+2) 202.542 201.201 

 

16. ОБАВЕЗЕ 

Према МСФИ за МСП и законским прописима, обавезама се сматрају дугорочне обавезе (обавезе 

према повезаним правним лицима и правним лицима са узајамним учешћем, дугорочни кредити, 

обавезе по дугорочним хартијама од вредности и остале дугорочне обавезе).  

Поред тога, обавезама се сматрају и краткорочне финансијске обавезе (обавезе према повезаним 

правним лицима и лицима са узајамним учешћем, краткорочни кредити и остале краткорочне 

финансијске обавезе), краткорочне обавезе из пословања (добављачи и остале обавезе из пословања) 

и остале краткорочне обавезе. 

Краткорочним обавезама се сматрају обавезе које доспевају у року од годину дана од дана чинидбе 

односно од дана годишњег биланса. 

                                                                                                                                 у хиљадама динара 

 2016. 2015. 

Дугорочна резервисања 1.804 2.310 

Краткорочне обавезе 132.093 171.351 

 

16.1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 

Друштво је извршило резервисање за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 1.444  

хиљаде динара, сходно МСФИ за МСП. 

Основне претпоставке које су коришћене су за резервисање за отпремнине прилоком одласка у 

пензију су:  

 у хиљадама динара 

 2016. 2015. 

         

Дисконтна стопа    4%   5% 

Будућа повећања зарада        

Флуктуација запослених/смртност/обољевање        

Измене старосне границе за пензионисање  65   65   

Остало        

 

17. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА И ОБАВЕЗЕ 

Одложена пореска средства и обавезе на дан 31. децембра 2016. и 2015. године односе се на 

привремене разлике по следећим позицијама. 

у хиљадама динара 

 2016. 2015. 

Одложена пореска средства 4.224 3.436 

Некретнине, постројења и опрема 1.993 1.422 
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Неискоришћени порески кредити 2.014 2.014 

Резервисања за отпремнине 217 0 

 

18. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

Краткорочне обавезе у Билансу стања су исказане у износу од 132.093 хиљаде динара и састоје се од 

следећих позиција: 

у хиљадама динара 

 2016. 2015. 

Примљени аванси, депозити и кауције 168 654 

Примљени аванси, депозити и кауције 168 654 

Обавезе из пословања 8.506 9.985 

Добављачи у земљи 8.506 9.985 

Остале краткорочне обавезе 13.904 34.628 

Обавезе за  нето зараде и накнаде зарада, осим накнада зарада које 

се рефундирају 
7.381 7.643 

Обавезе за порезе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог 907 937 

Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет 

запосленог 
2.060 2.132 

Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада на терет 

послодавца 
2.190 22.697 

Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундирају 238 97 

Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на терет 

запосленог које се рефундирају  
94 40 

Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на терет 

послодавца које се рефундирају  
60 24 

Обавезе према директору, односно члановима органа управљања и 

надзора 
201 201 

Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима 0 43 

Остале обавезе 773 814 

Обавезе по основу пореза на додату вредност: 4 0 

Обавезе за ПДВ по основу сопствене потрошње по посебној стопи 

од 10% 
4 0 

Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине 284 143 

Обавезе за порезе, царине и друге дажбине из набавке или на терет 

трошкова 
167 0 

Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине 117 143 

Пасивна временска разграничења 109.227 125.941 

Унапред обрачунати трошкови 691 82 

Унапред наплаћени приходи 0 788 

Одложени приходи и примљене донације 108.536 125.071 

УКУПНЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 132.093 171.351 
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18.1. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ 

Примљени аванси у билансу стања исказани су у износу од 168 хиљада динара. 

 

18.1.1. ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ АВАНСА  

у хиљадама динара 

Р.б. Назив правног лица Место Износ аванса 
Година 

уплате 

1. Дом здравља Ириг Ириг 1 2015. 

2. РТБ Бор група ПББ Бор 167 2016. 

 Укупно  168  

Старосна структура примљених аванса дата је у следећем прегледу. 

 

18.1.2. СТАРОСНА СТРУКТУРА ПРИМЉЕНИХ АВАНСА 

 у хиљадама динара 

Р.б. Назив старосне групе Износ % учешћа 

1. Примљени аванси у текућој години 167 99,40% 

2. Примљени аванси стари од једне до две године 1  0,60% 

3. Примљени аванси стари од две до три године 0 0 

4. Примљени аванси старији од три године 0 0 

 УКУПНО АВАНСИ ПО БИЛАНСУ 168 100% 

 

18.2. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 

 

18.2.1. ДОБАВЉАЧИ У ЗЕМЉИ  

у хиљадама динара 

Р.б. Назив добављача и место Износ Усаглашено 
Неусаглаше-

но 

1. ИНН Винча 3.121 3.121 0 

2. Јапи цом доо 2.748 2.748 0 

3. Маккина Сецурити доо 514 514 0 

4. Г4С Сецуре доо 729 729 0 

5. Дом здравља Клиниканова 360 360 0 

6. СГС Београд доо 284 284 0 

7. Остали 750 750 0 

 УКУПНО 8.506 8.506 0 

 

Све обевазе према добављачима у земљи на дан 31.12.2016. године, измирене су до дана састављања 

финансијских извештаја. 

 

18.2.2. СТАРОСНА СТРУКТУРА ОБАВЕЗА ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА У ЗЕМЉИ 

Старосна структура обавеза према добављачима у земљи дата је у табели која следи. 
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у хиљадама динара 

Ред. 

број 
Позиција старосне структуре добављача Износ % учешћа 

1. Обавезе према добављачима које нису доспеле 8.506 100% 

 УКУПНО 8.506 100% 

 

Предузеће нема обавезе према добављачима у земљи старије од годину дана. 

 

19. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ  

Остале краткорочне обавезе у Билансу стања у износу од 13.904 хиљаде динара се састоје од, обавеза 

по основу зарада и накнада зарада и других обавеза. Укалкулисане обавезе за нето зараде запослених 

и остале накнаде односе се на децембар  2016. године и исплаћене су 12.01.2017. године. 

 

20. ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПРИХОДА ПО ПОДБИЛАНСИМА 

У складу са МСФИ за МСП, у укупне приходе друштва, поред пословних прихода, улазе финансијски 

приходи и остали приходи.  

Упоредни преглед остварених прихода дат је у наредној табели. 

    у хиљадама динара 

Редни 

Број 

Подбиланси прихода 

из биланса успеха 
2016. 2015. 

1 2 3 4 

1. Пословни приходи 268.463 290.451 

2. Финансијски приходи 134 2.556 

3. Приходи од усклађивања вредности остале имовине 

која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха 
0 0 

4. Остали приходи 43 890 

5. Нето добитак пословања које се обуставља, ефекти 

промене рачуноводствене политике и исправка 

грешака из ранијих периода 

0 0 

 УКУПНИ ПРИХОДИ  268.640 293.897 

 

20.1. Аналитичка структура укупних прихода исказаних у подбилансима 

20.1.1. Пословни приходи 

Према Закону о рачуноводству, МРС/МСФИ и подзаконским прописима, приходе чине приходи од 

продаје робе, производа и услуга, приходи од активирања учинака и робе, промене вредноси залиха, 

приходи од премија, субвенција, дотација, донација и други пословни приходи. 

Пословни приходи у Билансу успеха исказани су у износу од 268.463 хиљада РСД, чију структуру 

приказујемо у табели у наставку: 

 у хиљадама динара 

 2016. 2015. 

Приходи од продаје робе: 0 1 

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 0 1 

Приходи од продаје производа и услуга: 32.531 28.651 
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 2016. 2015. 

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 32.531 28.651 

Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту 0 0 

Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. : 229.945 255.831 

Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса и повраћаја пореских 

дажбина  
229.945 255.831 

Други пословни приходи: 5.987 5.968 

Приходи од закупнина 5.987 5.968 

УКУПНО ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 268.463 290.451 

 

Пословни приходи су остварени продајом производа и услуга на домаћем и страном тржишту; домаће 

тржиште учествује са 100%, а инострано са 0%. 

Позиција Приходи од премија, субвенција, дотација и донација у износу од 229.945 хиљада 

динара односи се на: 

1. приходе из буџета на основу Уговора о финансирању оперативних трошкова пословања ЈП 

,,Нуклеарни објекти Србије" за 2015. број: 451-02-0736/2015-14,од 11.02.2015. за финансирање 

оперативних трошкова из 2015.године, плаћених и оправданих у 2016.години дел.бр. 726/16 у 

износу од 1.428 хиљада динара. 

2. приходе из буџета на основу Уговора о средствима намењених финансирању  пословања ЈП 

,,Нуклеарни објекти Србије" у 2015. број: 451-03-2917/2015-16, од 14.12.2015., трошкови из 2015. 

године, плаћени и оправдани  у 2016., дел.бр.727/16, у износу од 6.470 хиљада динара. 

3. приходе из буџета по основу Уговора о финансирању оперативних трошкова пословања 

ЈП,,Нуклеарни објекти Србије за 2016.годину број: 451-03-147/2016-16/1 од 05.02.2016.године у 

износу од 195.416 хиљада динара. 

4. приходе по основу донација од Меморијалног Института ,,Battelle" USA , по Уговору 

бр.218981 од 25.12.2013. године о одржавању и продуженој гаранцији новог система 

безбедности, а на основу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Сједињених 

Америчких Држава о научно-технолошкој сарадњи , у износу од 1.837 хиљада динара. 

5. приходе по основу донација МААЕ за финансирање дела оперативних трошкова за  

радионицу која је одржана у новембру 2016. године, у оквиру регионалног пројекта МААЕ 

RER9143/9007/01, у износу од 27 хиљада динара. 

 

20.1.2. Финансијски приходи 

Према МРС и МСФИ, финансијске приходе чине финансијски приходи од матичних, зависних и 

осталих повезаних правних лица, приходи од камата, позитивних курсних разлика и позитивних 

ефеката валутне клаузуле и остали финансијских приходи. 

 у хиљадама динара 

 2016. 2015. 

Приходи од камата (од трећих лица) 24 0 

Позитивне курсне разлике 110 2.180 

Приходи по основу ефеката валутне клаузуле 0 376 

УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 134 2.556 
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20.1.3. Остали приходи 

Остали приходи су исказани у Билансу успеха у износу од 43 хиљаде динара, који се састоје од: 

у хиљадама динара 

 2016. 2015. 

Вишкови 2 0 

Наплаћена отписана потраживања 8 0 

Приходи од смањења обавеза 0 67 

Остали непоменути приходи 33 823 

УКУПНИ ОСТАЛИ ПРИХОДИ: 43 890 

 

Остали непоменути приходи највише се односе на приходе по основу накнаде штете за изгубљене ТЛ 

дозиметре у износу од 32 хиљаде динара. 

 

21. ПРЕГЛЕД УКУПНИХ РАСХОДА ПО ПОДБИЛАНСИМА 

У укупне расходе, поред пословних расхода, спадају финансијски расходи и остали расходи. Подаци 

о расходима који су исказани у Билансу успеха по подбилансима дати су у наредној табели. 

 у хиљадама динара 

Редни 

број 

Подбиланси расхода 

из биланса успеха 
2016. 2015. 

1 2 3 4 

1. Пословни расходи 263.154 241.218 

2. Финансијски расходи 923 1.194 

3. Остали расходи 2.062 27.906 

4. Расходи од усклађивања вредности остале имовине која 

се исказује по фер вредности кроз биланс успеха 
0 0 

5. Нето губитак пословања које се обуставља 1.811 23.756 

 УКУПНИ РАСХОДИ 267.950 294.074 

 

21.1.  Аналитичка структура расхода исказаних у подбилансима 

21.1.1. Пословни расходи  

Пословни  расходи у Билансу успеха исказани су у износу од 263.154 хиљаде динара, чију структуру 

дајемо у наставку: 

 у хиљадама динара 

 2016. 2015. 

Трошкови материјала за израду 2.254 1.308 

Трошкови осталог материјала (режијског) 3.606 1.963 

Трошкови резервних делова 455 574 

Трошкови једнократног отписа алата и инвентара 1.674 33 

Укупно група 51 без трошкова горива и енергије: 7.989 3.878 

Трошкови горива и енергије 11.535 11.499 

Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 125.004 131.736 

Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет 

послодавца 
26.249 27.673 
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 2016. 2015. 

Трошкови накнада по уговору о делу 1.044 378 

Трошкови накнада физичким лицима по осталим уговорима 134 768 

Трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања 

и надзора 
3.820 3.820 

Остали лични расходи и накнаде 5.725 5.622 

Укупно група 52: 161.976 169.997 

Трошкови транспортних услуга 1.230 1.860 

Трошкови услуга одржавања 7.312 5.576 

Трошкови рекламе и пропаганде 22 0 

Трошкови осталих услуга 1.217 0 

Укупно група 53: 9.781 7.436 

Трошкови амортизације 44.708 27.489 

Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 626 268 

Остала дугорочна резервисања 0 360 

Укупно трошкови дугорочних резервисања: 626 628 

Трошкови непроизводних услуга 12.542 8.526 

Трошкови репрезентације 198 60 

Трошкови премије осигурања 1.320 121 

Трошкови платног промета 283 317 

Трошкови чланарина 484 33 

Трошкови пореза 11.185 10.625 

Трошкови доприноса 3 10 

Остали нематеријални трошкови 524 599 

Укупно група 55: 26.539 20.291 

УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ: 263.154 241.218 

 

Трошкови материјала се састоје од утрошеног основног, помоћног и режијског материјала (резервни 

делови, шрафовска галантерија, лим, боје и друго), трошкова горива, електричне енергије и 

утрошених резервних делова за одржавање средстава, алата и инвентара. Резервни делови, алат и 

инвентар се приликом давања у употребу одмах отписију са 100%. 

За 2016. годину зараде су обрачунате за свих дванаест месеци, а исплаћене запосленима за једанаест 

месеци, док је децембарска зарада за 2016. годину исплаћена у јануару 2017. године. Порези и 

доприноси на зараде су обрачунати и плаћени. Остали издаци и накнаде исплаћивани су у складу са 

Законом о раду, односно Уговором о раду. Исплате су вршене уз подношење прописаних пореских 

пријава МФИН- Пореска управа. 

 

21.1.2. Финансијски расходи 

Према МРС и МСФИ, финансијске расходе чине финансијски расходи по основу камата и негативних 

курсних разлика, расходи по основу ефеката валутне клаузуле и остали финансијски расходи. 

у хиљадама динара 

 2016. 2015. 

Расходи камата (према трећим лицима) 327 1 
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 2016. 2015. 

Негативне курсне разлике (према трећим лицима) 63 1.193 

Расходи по основу ефеката валутне клаузуле (према трећим лицима) 533 0 

Негативне  курсне разлике и негативни ефекти валутне 

клаузуле (од трећих страна): 
596 1.193 

УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 923 1.194 

 

21.1.3. Остали расходи 

Остали расходи су исказани у Билансу успеха у износу од 2.062  хиљаде динара, који се састоје од: 

 

 у хиљадама динара 

 2016. 2015. 

Губици по основу расходовања и продаје нематеријалних улагања, 

некретнина, постројења и опреме 
1.650 678 

Мањкови 11 0 

Расходи по основу директних отписа потраживања 17 0 

Остали непоменути расходи 384 0 

Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана 0 27.228 

УКУПНИ ОСТАЛИ РАСХОДИ: 2.062 27.906 

 

Губици по основу расходовања опреме односе се највећим делом на расходовано путничко возило по 

Закључку Владе РС бр.46-840172016 од 13.09.2016.године. 

Остали непоменути расходи односе се накнада штете другим лицима у износу од 242 хиљаде динара, 

као и казне за привредне преступе, таксе и друго у износу од 136 хиљада динара. 

 

21.1.4. Нето добитак/губитак пословања које се обуставља, ефекти промене рачуноводствене 

политике и исправка грешака из ранијих периода 

Нето губитак пословања које се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике и исправка 

грешака из ранијих периода је исказан у Билансу успеха у износу од  1.811 хиљада РСД, који се 

састоји од: 

у хиљадама динара 

 2016. 2015. 

Приходи по основу исправки грешака из ранијих година које нису 

материјално значајне 
76 0 

Укупни добици пословања које се обуставља, ефекти промене 

рачуноводствене политике и исправке грешака из ранијих 

периода: 

76 0 

Расходи по основу исправки грешака из ранијих година које нису 

материјално значајне 
1.887 23.756 

Укупни губици пословања које се обуставља, ефекти промене 

рачуноводствене политике и исправке грешака из ранијих 

периода: 

1.887 23.756 

Нето добитак/губитак пословања које се обуставља, ефекти (1.811) (23.756) 
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промене рачуноводствене политике и исправке грешака из 

ранијих периода: 

 

Расходи, ефекти промене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година у 

укупном износу од 1.811 хиљада динара се највише се односе на заостале доприносе за стаж са 

увећаним трајањем, запосленима који имају право на бенефицирани стаж, а односе се на период 2009. 

до 2014. године у износу од 254 хиљаде динара, као и на обавезу запошљавања особа са 

инвалидитетом за период 2014. до 2015. године у износу од 1.540 хиљада динара, а по Решењу ПУ 

бр.012-47-03-01378/2016.-1СО2 од 21.11.2016. године. Износ од 93 хиљаде динара односи се на 

остале трошкове из ранијих година. 

  

22. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ПО ПОДБИЛАНСИМА 

 у хиљадама динара 

Р.б. 
Подбиланси финансијског 

Резултата 
2016. 2015. 

1 2 3 4 

1. Пословни добитак 5.309 49.233 

2. Пословни губитак 0 0 

3. Добитак финансирања  0 0 

4. Губитак финансирања 789 1.362 

5. Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се 

исказује по фер вредности кроз биланс успеха 
0 0 

6. Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се 

исказује по фер вредности кроз биланс успеха 
0 0 

7. Добитак на осталим приходима 0 0 

8. Губитак на осталим расходима 2.019 27.016 

9. Нето добитак пословања које се обуставља, ефекти промене 

рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих 

периода 

0 0 

10. Нето губитак пословања које се обуставља, ефекти промене 

рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих 

периода 

1.811 23.756 

11. Порески расход периода 0 0 

12. Одложени порески расходи периода 19 0 

13. Одложени порески приходи периода 807 451 

 НЕТО ДОБИТАК 1.478 274 

 НЕТО ГУБИТАК 0 0 

  

Према пореском билансу предузеће је остварило добит. Пореска основица је у целости умањена за  

део исказаног губитка по пореком билансу из 2012. године. Тако да је за 2016. годину немамо  

обавезу за уплату пореза на добит. 
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23. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 

 

Компоненте пореза на добитак 

 

 2016. 2015. 

Текући порески расход 19 0 

Одложени порески расход/приход 807 451 

Укупно 788 451 

 

Усаглашавање добитка пре опорезивања и пореске основице 

у хиљадама динара 

 2016. 2015. 

Добитак пре опорезивања 690 274 

Корекција за сталне разлике 234 0 

Корекција за привремене разлике 4.970 3.488 

- рачуноводствена и пореска 

амортизација 
5.475 2.981 

- резервисања за судске спорове -373 360 

- резервисања за отпремнине -132 147 

Добит по пореском билансу 5.894 3.762 

Умањење за губитак по пореском 

билансу из ранијих година 
-5.894 -3.762 

Пореска основица 0 0 

Обрачунат порез – 15 % 0 0 

Умањење по основу пореских 

кредита 
0 0 

Текући порез на добитак 0 0 

 

Пренети порески губици 

 

Преглед пореских губитака пренетих из ранијих пословних година и рокови до када могу бити 

искоришћени дати су у следећој табели: 

у хиљадама динара 

 2016. 2015. 

До једне године 0 0 

Од једне до пет година 75.353 81.247 

Од пет до десет година 0 0 

 

Неискоришћени порески кредити 

 

Преглед неискоришћених пореских кредита и рокови до када могу бити искоришћени приказани су у 

следећој табели: 
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у хиљадама динара 

 2016. 2015. 

До једне године 0 0 

Од једне до пет година 2.014 2.014 

Од пет до десет година 0 0 

 

24. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ 

24.1. Судски спорови 

 

1. Предузеће на дан 31. децембра 2016. године води два судска спора пред Привредним судом у 

којима се јавља као тужилац. Вредност судских спорова износи 54.502 хиљада динара. Неспорно 

потраживање износи 38.931 хиљада динара. Предузеће није у могућности да предвиди коначан исход 

спорова. 

2. Предузеће на дан 31. децембра 2016. године води један судски спор пред Судом опште 

надлежности у  којима се јавља као тужилац.  Предмет судског спора је накнада штете у вредности од 

739 хиљада динара. Очекује се пресуда у корист Предузећа. 

3. Предузеће на дан 31. децембра 2016. године води више судских радно правних спорова пред 

Судовима опште надлежности у  којима се јавља као тужени. Вредност судских спорова износи 3.859 

хиљада динара. У 90% спорова се очекује пресуда у корист Предузећа. 

 

Руководство Предузећа не очекује значајне губитке у наредном периоду по основу ових судских 

спорова и сходно томе је није извршило резервисање у 2016. години за потенцијалне губитке по 

судским споровима. Предузеће је у 2015. години је извршило резервисање за потенцијалне губитке по 

судским споровима у износу од 360 хиљада динара. 

 

 

 

У Винчи, 09.08.2017.                                                                             в.д. директора 

 

 

Далибор Арбутинa 
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