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Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja  JP «URBANIZAM I IZGRADNJA 

LESKOVAC« Leskovac 

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja javnog preduzeća » URBANIZAM I 

IZGRADNJA LESKOVAC« Leskovac, koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2019. 

godine i odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na ka-

pitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled zna-

čajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izveštaje.  

Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju 

osnovu za izražavanje našeg revizijskog mišljenja. 

 

Mišljenje 

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim 

materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj JP«URBANIZAM I IZGRADNJA« 

Leskovac,  na dan 31. decembra 2019. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i 

tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu Međunarodnim 

standardima  finansijskog izveštavanja za mala i srednja preduzeća i propisima 

Republike Srbije. 

 

                                                           Skretanje pažnje 

 

             Ne izražavajući rezerve u odnosu na već dato mišljenje, skrećemo pažnju 

na sledeće: 

1. Kao revizorsko Društvo smo dužni da u skladu sa MSR 560- Naknadni dogadjaji i MSR 

570- načelo stalnosti, obelodanimo dogadjaje koji su se desili izmedju datuma 

finansijskog izveštaja i datuma revizorovog izveštaja, a koji zahtevaju korekcije ili 

obelodanjivanje u finansijskim izveštajima. Osnovi cilj  je obelodanjivanje i izveštavanje 

o dogadjajima ili uslovima koji mogu baciti značajnu sumnju na sposobnost Društva da 

nastavi poslovanje u skladu sa načelom stalnosti. Na osnovu prikupljenih dovoljnih i 

adekvatnih  dokaza, a vezanih za poslovanje u uslovima proglašenog vanrednog stanja 

usled epidemije  COVID-19, možemo da se izjasnimo da Društvu nije ugroženo načelo 

stalnosti poslovanja i da je Društvo adekvatno obelodanilo naknadne dogadjaje u 

Napomenama uz finansijske izveštaje (napomena br.32), u skladu sa primenljivim 

okvirom finansijskog izveštavanja. 
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Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje 

 

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansij-

skih izveštaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja za mala i 

srednja preduzeća, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pri-

premi finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled 

kriminalne radnje ili greške, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neop-

hodne u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, 

nastale usled kriminalne radnje ili greške. 

 

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izveštaja 

 

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 revi-

zorskom prosuđivanju, uključujući procenu rizika postojanja materijalno značajnih pogrešnih is-

kaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene ri-

zika, revizor sagledava interne kontrole relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje finansij-

skih izveštaja radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnosti-

ma, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o delotvornosti internih kontrola pravnog lica. Revizija ta-

kođe uključuje ocenu adekvatnosti primenjenih računovodstvenih politika i opravdanosti raču-

novodstvenih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansij-

skih izveštaja. 

Revizorski tim identifikuje i procenjuje rizike od materijalno pogrešnih iskaza u 

finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške, osmišljavamo i obavljamo 

revizijske postupke kao odgovor na te rizike i pribavljamo dovoljno adekvatnih revizijskih 

dokaza da obezbede osnov za izražavanje mišljenja revizora. Rizik da neće biti identifikovani 

materijalno značajni pogrešni iskazi koji su nastali usled kriminalne radnje je veći nego za 
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pogrešne iskaze nastale usled greške, zato što kriminalna radnja može da uključi 

falsifikovanje, namerne propuste, udruživanje ili zaobilaženje interne kontrole. 

Donosimo zaključke o prikladnosti primene načela stalnosti kao računovodstvene 

osnove od strane rukovodstva, i na osnovu prikupljenih revizijskih dokaza, da li postoji 

materijalna neizvesnost u veszi sa dogadjajima ili uslovima koji mogu da izazovu značajnu 

sumnju u pogledu sposobnosti Društva da nastavi poslovanje u skladu sa načelom stalnosti. 

Ukoliko utvrdimo da postoji materijalna neizvesnost, dužni smo da u Izveštaju skrenemo 

pažnju na povezana obelodanjivanja u finansijskim izveštajima. Ukoliko utvrdimo da takvo 

obelodanjivanje ne postoji ili nije adekvatno,dužni smo da modifikujemo naše Mišljenje.  

Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima prikupljenih do datuma izdavanja 

izveštaja revizora. 

Procenjujemo ukupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izveštaja, uključujući i 

obelodanjivanja, i da li su u finansijskim izveštajima prikazane transakcije i dogadjaji na takav 

način da se postigne istinit i objektivan prikaz. 

U skladu sa metodologijom revizije, saopštavamo licima odgovornim za upravljanje, 

planirani obim i vreme  revizije i značajne revizijske nalaze, uključujući i sve značajne 

nedostatke interne kontrole koje smo identifikovali tokom revizije. 

 

 

U Nišu,  OVLAŠĆENI REVIZOR 

25.06.2020. godine  Nikola Šofranac 

 



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07367422 Шифра делатности 4299 ПИБ 100539074

Назив JAVNO PREDUZEĆE URBANIZAM I IZGRADNJA LESKOVAC

Седиште Лесковац , Трг Револуције 45

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

- у хиљадама динара -

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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

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

(1002 + 1009 + 1016 + 1017)
1001 92553 88893

60
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

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

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

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

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

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

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007

605 6. Приходи од продаје робе на иностраном
тржишту 1008

61 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 1009 18 92553 88893

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

1010

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

1011

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

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

1013

614 5. Приходи од продаје производа и услуга на
домаћем тржишту 1014 18 92553 88893

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

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

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=95ada385-88ec-4dd5-b7bf-a73947129da7&hash=9C1C960873275A41CF0732F3FF8090F4B7A87F71
13380
11314
933
348
2639
2329
15086
13295
15086
13295
723
25
1452
266
0
0
0
0
0
0
0
0
15061
12832
6490
10296
0
0
88893
92553
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=95ada385-88ec-4dd5-b7bf-a73947129da7&Naziv=Bilans%20uspeha&hash=9C1C960873275A41CF0732F3FF8090F4B7A87F71#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

50 до 55, 62 и 63

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

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

1018
79721 73832

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020

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

1021

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

1022

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 19 649 534

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 20 1489 1436

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 21 59032 60399

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 22 2642 1566

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 23 1023 1079

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028 24 4590 2328

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 25 10296 6490

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 1030 12832 15061

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

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

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

1033 0 0

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

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних
правних лица 1035

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

669 4. Остали финансијски приходи 1037

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

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

1039

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

56, осим 562, 563 и 564

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

1041 0 0

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

88893
92553


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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

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

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

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046

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

1047

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 -
1040) 1048

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 -
1032) 1049

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

1050

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

1051 26 266

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 27 1452 25

57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 28 723

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

1054 29 13295 15086

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

1055

69-59

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

1056

59-69

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

1057

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 -
1055 + 1056 - 1057) 1058 29 13295 15086

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

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060 30 2329 2639

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062 31 348 933

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА 1063

73832
79721
88893
92553


rpyna paHyHa, paHyH n03ML+M]A Aon HanoMeHa 6poj
M3 NOC

Tei{yha roAMlla npeTxoAiia roAMIJa

1 2'~t~nut.Lr«.rnarepefAi^eerm 3 4 5
'~nriFesonarfrui~.rri~ce~i.rr.«.MesAr.r.nm.fM.6

C. HETO AOEMTAK(1058-1059-1060 -1061 + 1062 -1063)
1064

29 11314 13380

T. HETO ryEMTAK(1059-1058+1060 + 1061 -1062 +  1063)
1065

I.   HETo  AOBMTAK  Ko]M   npMnAqA  MAH>MHCKMMy/iArAi"MA'/«6wrifzrzxmieeiiwu.iiz/^rru.izwrirli«a~Aiifiuer/ia«iz«^nLr~FnmAr~uifFzr,
1066

a-¢~«ormonin-er - - . - . I . -

11.  HETo AOEMTAK Ko"  npMnAqA BETMHCKOMBflACHMKy
1067

•4FlitwLi/lfii~w^twimMikfA"futut~~fonlr.

Ill.  HETo ryBMTAK Ko]M  npMnA4A MArbMHCKMMyriArAIMMA
1068

Iv.  HETo  ryEMTAK  KOJM  npMHAqA BETIMHCKOMBnACHMKy
1069

V.  3APAAA no AKUM]M

1.  ocHOBHa 3apaAa  no aKUMjM 1070

J
2.  yMaibeHa (pa3BOAlbeHa) 3apaAa  no aKLiMjM`® 1071A

+
i-.      -i/          ---.           *        'i\

Rife#_He        ifRE :i#-;ip;REg£Sthfr
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07367422 Шифра делатности 4299 ПИБ 100539074

Назив JAVNO PREDUZEĆE URBANIZAM I IZGRADNJA LESKOVAC

Седиште Лесковац , Трг Револуције 45

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2019. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

АКТИВА

00 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ 0001

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 +
0019 + 0024 + 0034) 0002 2030 2787 3036

01 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 +
0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009) 0003 1 681 849 438

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004

011, 012 и део 019 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и
услужне марке, софтвер и остала права 0005 1 681 849 438

013 и део 019 3. Гудвил 0006

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 0007

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 0008

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 0009

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

0010 2 1349 1938 2598

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 2 1349 1938 2598

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014

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

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

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

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

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

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

032 и део 039 2. Основно стадо 0021

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=95ada385-88ec-4dd5-b7bf-a73947129da7&hash=9C1C960873275A41CF0732F3FF8090F4B7A87F71
77785
79352
76469
33495
27595
26607
603
2526
1421
608
12938
4764
4342
24538
23129
21740
24538
23129
21740
0
0
0
71574
59435
53297
0
0
0
2517
4389
6310
8181
4389
6310
10698
4389
6310
10698
4389
4361
4361
4389
4361
4361
13380
11314
1623
933
1623
13380
12247
4588
4588
4588
4588
4588
4588
1822
13607
12474
77785
79352
76469
25787
24744
23783
642
8830
14545
438
849
681
438
849
681
3036
2787
2030
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=95ada385-88ec-4dd5-b7bf-a73947129da7&Naziv=Bilans%20stanja&hash=9C1C960873275A41CF0732F3FF8090F4B7A87F71#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 0022

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 0023

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

0024 0 0 0

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

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

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

0027

део 043, део 044 и део
049

4. Дугорочни пласмани матичним и
зависним правним лицима 0028

део 043, део 044 и део
049

5. Дугорочни пласмани осталим
повезаним правним лицима 0029

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

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

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

048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски
пласмани 0033

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

0034 0 0 0

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

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

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

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

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 0039

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 0040

056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 0041

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042 3 1281 933

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

0043 73158 75632 74749

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +
0049 + 0050) 0044 0 0 1726

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

11 2. Недовршена производња и недовршене
услуге 0046

12 3. Готови производи 0047

2598
1938
1349
2598
1938
1349


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

13 4. Роба 0048

14 5. Стална средства намењена продаји 0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 1726

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

0051 4 27073 33805 38956

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

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

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

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

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056 4 27073 33805 22681

205 и део

209
6. Купци у иностранству 0057

206 и део 209 7. Остала потраживања по основу
продаје 0058 16275

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ
ПОСЛОВА 0059

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 5 7757 8253 7638

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

0061

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

0062 0 0 0

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

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

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

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

234, 235, 238 и део
239

5. Остали краткорочни финансијски
пласмани 0067

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И
ГОТОВИНА 0068 6 14545 8830 642

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 7 23783 24744 25787

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

0071 76469 79352 77785

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072

0
0
0
0
0
0


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

ПАСИВА

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

0401 12474 13607 1822

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

0402 8 4588 4588 4588

300 1. Акцијски капитал 0403

301 2. Удели друштава с ограниченом
одговорношћу 0404

302 3. Улози 0405

303 4. Државни капитал 0406 8 4588 4588 4588

304 5. Друштвени капитал 0407

305 6. Задружни удели 0408

306 7. Емисиона премија 0409

309 8. Остали основни капитал 0410

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413

330

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

0414

33 осим 330

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

0415

33 осим 330

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

0416

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 +
0419) 0417 9 12247 13380 1623

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 9 933 1623

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 9 11314 13380

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 10 4361 4361 4389

350 1. Губитак ранијих година 0422 10 4361 4361 4389

351 2. Губитак текуће године 0423

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 10698 6310 4389

0
0
0


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 +
0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425 11 10698 6310 4389

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном
року 0426

401 2. Резервисања за трошкове обнављања
природних богатстава 0427

403 3. Резервисања за трошкове
реструктурирања 0428

404 4. Резервисања за накнаде и друге
бенефиције запослених 0429 11 8181 6310 4389

405 5. Резервисања за трошкове судских
спорова 0430 11 2517

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431

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

0432 0 0 0

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у
капитал 0433

411 2. Обавезе према матичним и зависним
правним лицима 0434

412 3. Обавезе према осталим повезаним
правним лицима 0435

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

0436

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у
иностранству 0438

416 7. Обавезе по основу финансијског
лизинга 0439

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441

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

0442 53297 59435 71574

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

0443 0 0 0

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

421 2. Краткорочни кредити од осталих
повезаних правних лица 0445

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи 0446

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0447

38956
33805
27073
1726
1726
0
0
74749
75632
73158
933
1281


rpyna paiiyHa,  paHyH no3MUMJA Aon HanoMeHa 6po]

M3HOC

TeKyha ro4MHa

npeTxoAHa roAMHa

Kpa]Lbe cTaii]e _ 20_. noueTHo cTafoe 01.01.20_.

1 2 3 4 5 6 7

427
5.  06aBe3e no ocHOBy cTanHMx cpeACTaBa  MCpeACTaBa06ycTaBn]eHornocnoBart,aHaMerbeHMxnpoAa]M

0448

424, 425, 426 M 429
6.  ocTarie KpaTKopoHHe cDMHaHCM]cKeo6aBe3e 0449

430 11.  npMMJbEHM ABAHCM, AEno3MTM  MKAyuMJE 0450

43  0CMM  430

Ill. oBABE3E M3 nocrioBAtbA (o452 +0453+0454+0455+0456+0457+0458)
0451 12 21740 23129 24538

431
1.  Ao6aBthauw -  MaTMilHa  M 3aBMCHa  npaBHaJ"uay3eMthM 0452

432

'l«.l«nrriesarr/~aAraezw^~iL~ce/ncanr/riAiz/riAL/zasn/W/dinffnFzffwrer/rceu«/«/p//«/.2.Ao6aBfoa"-MaTMiiHaM3aBMCHanpaBHanMuayMHocTpaHCTBy

0453

433
3. Ao6aBtha" - ocTana  noBe3aHa npaBHanMuay3eMfoM 0454

434'
4. Ao6aBthalM -ocTaJia  noBe9aHa  npaBHanMuayMHocTpaHCTBy 0455

435 5.  4o6aBfoaLiM y 3eMfoM 0456 12 21740 23129 24538

436 6.  Ao6aBrbaHM  y  MHocTpaHCTBy 0457

439 7. OcTane o6aBe3e M3 nocnoBarba 0458

44, 45 M 46 IV.  OCTAJIE  KPATKOPOHHE OBABE3E 0459 13 4342 4764 12938

47 v. o5ABE3E no ocHOBy nopE3A HA404ATyBPE4HOCT 0460
14 608 1421

48

fr~rncar.e^rmfMroncer^mk~^r.rrr«rsrson~arrwzrr.r^&ii.I.cezr~wrwArriw.mr..res.errii+r.i~rr..*rilw.~VI.o5ABE3E3AOCTA/iEnopE3E,Aon"HOCEMApyrE4A)KBMHE

0461 2526 603

49 OCMM 498
vll.  nACMBHA BPEMEHCRApA3rpAHMilEhoA

0462
16 2!fyffifffi 27595 33495

A. ryBMTAl{ M3HAA BMCMHEKAnMTArdA{o4i2+o4i6+o42i -0420-0417-0415-0414-0413-

0463
0411 -0402) a 0 = {0441 + 0424 +0442-0071)I0

=~.-yffi~FiHA nACMBA (o424 + o442 +0441+0401-0463)aa 0464 76,169 79352 77785

89
•A~AmrzAAn/en^es«/.F«on«/fLr/~«ruice~i«celonA/.E.BAHEMnAHCHAnACMBAalrfu

0465

i#.fisF=tr*= ./,

#:=Th£==:SS;+          REF:;if #;i;i:i:::::Eat
06pa3a„O"caHnpaBm"KOMOcaApxMHMM¢opMMo6pa3aua®MHaHCMJCK"%:as#ft#¥

8###/#a,3aApyreMnpeAy3e"Ke("Chpr6eH"nac"KPC",6p95/2014M1#/2014)



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07367422 Шифра делатности 4299 ПИБ 100539074

Назив JAVNO PREDUZEĆE URBANIZAM I IZGRADNJA LESKOVAC

Седиште Лесковац , Трг Револуције 45

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) 2001 29 11314 13380

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) 2002

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК

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

330

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

а) повећање ревалоризационих резерви 2003

б) смањење ревалоризационих резерви 2004

331

2. Актуарски добици или губици по основу планова
дефинисаних примања

а) добици 2005

б) губици 2006

332

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

а) добици 2007

б) губици 2008

333

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

а) добици 2009

б) губици 2010

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

334

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

а) добици 2011

б) губици 2012

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=95ada385-88ec-4dd5-b7bf-a73947129da7&hash=9C1C960873275A41CF0732F3FF8090F4B7A87F71
0
0
13380
11314
13380
11314
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=95ada385-88ec-4dd5-b7bf-a73947129da7&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20ostalom%20rezultatu&hash=9C1C960873275A41CF0732F3FF8090F4B7A87F71#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


rpyna paLiyHa, paLiyH no3MLMJA Aon HanoMeNabroj                  ii
M3HOC

TeKyha roAMiia npeTxoAHa roAMHa

1 2 3 4 5 6

335

2.  Ao6MLiM  M"  ry6MiM oA  MHCTpyMeHaTa  3aLUTMTeHeTOynaratbayMHOcTpaHOnocjioBahoe

a)  A06MUM 2013

6)  ry6MUM 2014

I

336

3.  Ao6MUM  MnM  ry6MUM  no  ocHOBy  MHCTpyMeHaTa3aujTMTepM3MKa(xeLMHra)HOBiiaHorTOKa

a) Ao6MUM 2015

6)  ry6MLiM 2016

337

4. Ao6MUM  MnM  ry6MUM  no ocHOBy xapTM]a onBpeAHoc"pacnonoxMBMx3anpoAa]y

a) Ao6MUM 2017

6)  ry6MUM 2018

I. OCTAJ" EpyTO CBE05yxBATHM AOBMTAK (2003+2005+2007+2009+2011+2013+2015+2017)-{2004+2006+2008+2010+2012+2014+2016+2018)20

2019

11. OCTA/"  BpyTo CBEoi5yxl3[::;:THMi ry6MTAK (2oo4+2006+2008+2010+2012+2014+2016+2018)-(2003+2005+2007+2009+2011+2013+2015+2017)20

2020

•4nr«re«nryqAu^hx{iz~rizr/¢¢fAFArwesrr¢ftiznfrii//iiir/i/Fi^i/i«A¢i/a«///zzmiz/zxiAavrseeAonmr.nn«m/.Ill.nopE3HAOCTA/"CBE05yxBATHMAOBMTAKMnMryBMTAKnEPMOAA

2021

IV. HETO OCTAI" CBEOByxBATHM AOBMTAK (2019-2020-2021)20 2022

V. HIT-O OCTAJIM CBEOEyxBATHM i;6MTAK (2020 -2019+2021)20 2023

8. yKynAH HETo cBEOEyxBATHM pE3y/iTATnEPMom

I. yKynAH  HETo cBEOByxBATHM AOBMTAK (2Ooi  -2002+2022-2023)20 2024 29
11314 13380

11. yKynAH HETo cBEo5yxBATHM  ryBMTAK (2oo2 -2001+2023-2022)20 2025

r. yl{ynAH HETo CBEo6yxBATHM AOEMTAI{MumryEMTAI{(2027+2o28)=Aon2o24a 0HnMAon2025>0
2026 0 0

1.  npM"caH  BefiMHcitMM  BnacHMUMMa  itanMTana 2027

2.  rlpM"caH  BnacHMUMMa  KO]M  HeMa]y KOHTpOJiy„ 2028-.J `giv,so-    faq
fl-~

=__---_--_---------------_;:-::-:;::::::,.ir`-;---;-::-:::-ir;*-:-------,--;*-ife
-i.!06pa3aunpo"caHnpaBMn"KOMocaApxM"M¢opMMo6pa3aua®MHaHCM]cKMxq}fa;Sg§#M:per:*;gggy#Ba, 3aApyre M npeqy3e"Ke ("Chyw{6eHMnac""C", 6p    95/2014 M 1#/2014)
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ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

- у хиљадама динара -

Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
3001 112805 111824

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

1. Продаја и примљени аванси 3002 112805 111824

2. Примљене камате из пословних активности 3003

3. Остали приливи из редовног пословања 3004

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 107090 103636

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 27201 26016

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 56130 57448

3. Плаћене камате 3008

4. Порез на добитак 3009 4677 795

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 19082 19377

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 5715 8188

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

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
3013 0 0

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

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014

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

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљене дивиденде 3018

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

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

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

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022

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

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

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=95ada385-88ec-4dd5-b7bf-a73947129da7&hash=9C1C960873275A41CF0732F3FF8090F4B7A87F71
8830
14545
642
8830
8188
5715
103636
107090
111824
112805
0
0
0
0
795
4677
57448
56130
26016
27201
103636
107090
111824
112805
111824
112805
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=95ada385-88ec-4dd5-b7bf-a73947129da7&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20tokovima%20gotovine&hash=9C1C960873275A41CF0732F3FF8090F4B7A87F71#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


n03ML4M]a

M3HOC

Aon
Tel{yha roAMIJa npeTxoAHa roAMHa

1 2 3 4

8.  TOKOBM  roTOBMHE  M3  AltrMBHOcTM  ®MHAHCMPALbA'rsAiAnmzn¢nreenm~ricaMu~ni/"OniArmr*cewr4Ih¢rt«r.nrrrirn«t(nqi/wiwriziinufio~zrunrm

3025 0 0~i~rnmrsm^en~f.rz.4i.«r]re¢rr¢.rri.rcraeF..aF~r.I.rlpM"BMroTOBMHe  M3  aKTMBHoc"  ®MHaHCMpatba   (1  Ao  5)

1.  yBeflahoe octioBHor KanMTana 3026

I
2.  AyropollHM  KpeAM"  (HeTo  npMnMBM) 3027

I'~,,,,~,„,,,-I,,,,¢~A,,3.KpaTKOpoiiHMKpeAM"(HeTOnpM"BM)

3028

I
4. OcTane AyropoiiHe o6aBe3e 3029

i/zriniii~fMi.i4iii~iionfffi~niwii^/-~Ii/fiiN~~NM/Mf/~w~Ai~/.5.OcTaneKpaTi(opoiiHeo6aBe3e

3030•/iFxr/arliiMiAnr^rv.

I®iii.triziiAnAAir^irm^rm~~irA^fi/uiMzirvi«zr^i/iiwrce¢ufrriii~/~~i~wonAroniriirrari«r«e~«ev"~«co/iou~«~~w.11.oAnMBMroTOBMHeM3aKTMBHoc"®MHaHCMpatba(1Ao6)

3031 0 0

1.  oTKyn  ConcTBeHMx aKUM]a  M yAena 3032
;

I
2. Ayropoil" KpeAM" (oarMBM) 3033

-3.KpaTKOPouHMKpeAM"(oAnMBM)
3034

r~wirirzziirilf^r4Ifrfnizrzirtzr^ir.tir¢fiiizLif/ir.iFifi/iirf¢i6riif//lee/.ii¢ioii¢£AmF.iifon^iifir«wA~irmiiii^^Aii~ceiikiA~~««On/ioroniKrmkfce~~Onl4.OcTaiieo6aBe3e(oprMBM)

3035

5.  ®MHaHCM]cKM  ;iM3MHr 3036

6.  McnnafieHe AMBMAeHAe 3037

-~,,I,,~1-,~,,,,a,,*,a,,,,,~-,-'~~--,*,*~-----A-,-Ill.HeTonpMj"BroTOBMHeM3aKTMBHoc"®MHaHCMpatba(I-11)
3038

I'Azii¢fLr<rrzr.ri.r./rritir.rrri/«.fie«rri.l¢r..nmi.i~~frmfreeffmwAn~r///^ri¢nrm.rfr~///«wev4Fii//4Inm/~i»i««asrm¢iran/r~~i\IV.HeToo4nMBroTOBMHeM3aKTMBHoc"¢MHaHCMpaLba  (11-I)

3039

•;~AAAr/AA.I.nnF^AM.~~.•n.¢I.rze...uxaFA..e^...fi.iA*Lki.Aroz~.~r.m~.Lr/i-iri^irzrAZAii«/~Aiift~rp/i^rFiu«~L~ii~xi/~ii~.~.r.cBErAnpMnMBroTOBMHE(3ooi+ 3oi3   +   3o25)

3040 112805 111824

Ir.I..ll..I.ir.rrrzr.rr*LrL/rllrrr/rrrlzL/l.r^i.mip^~^LutFlitt4tl////ldlf/lo/iiif/Af~ifiAIi^i~ldllALILIAtdr/uit~iir~.fl.cBErAOmMBroTOBiiHE(3005+3019+3031)

3041 107090 103636

I-,,,A,,„„~,„On~Z^,,,^,,,~,,'iB,.HETOnp;i-ii-riBroTOBMHE(3040-3041)
3042 5715 8188

'/acarx:r/ArAti///~/frru~~lnrlzlzf/exurzzi«z/r~z/~.«/ali~~.E.HETooquMBroTOBMHE(3041-3o4o)

3043

x. roTOBMHA HA novETI{y oEPALlyHcl{or nEPMo(IA 3044 8830 642

3. no3MTMBHE KypcHE pABnMKE no ocHOBy npEPAvyHA 3045
roTOBMHE

M. HErATMBHE l{ypcHE pA3nMl{E no oCHOBy npEPALiyHA 3046
roTOBMHE

I. roTOBMHA HA Iouy oEPALJyHci{or nEPMo4A
3047 14545 8830

(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)`,A
*FiFSs8:3±ezm±aF_ A

I==f:i =----                 --.-IFff-:---: -:i-__i I--i:+.--_ -                  -,`,T:I f ;I::::±=\
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ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

- у хиљадама динара -

Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4001 4019 4037

б) потражни салдо рачуна 4002 4588 4020 4038

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4003 4021 4039

б) Исправке на потражној страни рачуна 4004 4022 4040

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

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

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а +
2б) ≥ 0 4006 4588 4024 4042

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4007 4025 4043

б) промет на потражној страни рачуна 4008 4026 4044

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

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

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4010 4588 4028 4046

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4011 4029 4047

б) исправке на потражној страни рачуна 4012 4030 4048

7

Кориговано почетно стање текуће година на
дан 01.01. _____

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

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а +
6б) ≥ 0 4014 4588 4032 4050

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=95ada385-88ec-4dd5-b7bf-a73947129da7&hash=9C1C960873275A41CF0732F3FF8090F4B7A87F71
12474
1133
13607
13607
11785
1822
1822
4588
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=95ada385-88ec-4dd5-b7bf-a73947129da7&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20promenama%20na%20kapitalu&hash=9C1C960873275A41CF0732F3FF8090F4B7A87F71#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4015 4033 4051

б) промет на потражној страни рачуна 4016 4034 4052

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4018 4588 4036 4054

 

4588


Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4055 4361 4073 4091

б) потражни салдо рачуна 4056 4074 4092 1595

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4057 4075 4093

б) исправке на потражној страни рачуна 4058 4076 4094

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б)
≥ 0 4059 4361 4077 4095

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б)
≥ 0 4060 4078 4096 1595

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 4079 4097 1595

б) промет на потражној страни рачуна 4062 4080 4098 13380

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4063 4361 4081 4099

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4064 4082 4100 13380

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4065 4083 4101

б) исправке на потражној страни рачуна 4066 4084 4102

7

Кориговано почетно стање текуће године на
дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б)
≥ 0 4067 4361 4085 4103

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б)
≥ 0 4068 4086 4104 13380

4588


Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4069 4087 4105 12447

б) промет на потражној страни рачуна 4070 4088 4106 11314

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4071 4361 4089 4107

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4072 4090 4108 12247

 

4588


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4109 4127 4145

б) потражни салдо рачуна 4110 4128 4146

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4111 4129 4147

б) исправке на потражној страни рачуна 4112 4130 4148

3

Кориговано почетно стање претходне
године на дан 01.01. ____

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

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

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4115 4133 4151

б) промет на потражној страни рачуна 4116 4134 4152

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

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

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

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4119 4137 4155

б) исправке на потражној страни рачуна 4120 4138 4156

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

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

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

4361
4588


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4123 4141 4159

б) промет на потражној страни рачуна 4124 4142 4160

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

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

 

1595


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4163 4181 4199

б) потражни салдо рачуна 4164 4182 4200

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4165 4183 4201

б) исправке на потражној страни
рачуна 4166 4184 4202

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

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

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

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4169 4187 4205

б) промет на потражној страни рачуна 4170 4188 4206

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

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

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

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4173 4191 4209

б) исправке на потражној страни
рачуна 4174 4192 4210

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

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

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

13380
4361
13380
1595
1595
4361


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4177 4195 4213

б) промет на потражној страни рачуна 4178 4196 4214

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

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

 



Ре
дни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3

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

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

кол 3 до кол 15)] ≥ 0АОП

337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4217
4235 1822 4244

б) потражни салдо рачуна 4218

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4219

4236 4245
б) исправке на потражној страни
рачуна 4220

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

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

4237 1822 4246
б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4222

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4223 4238

11785 4247
б) промет на потражној страни рачуна 4224

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

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

4239 13607 4248
б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4226

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4227

4240 4249
б) исправке на потражној страни
рачуна 4228

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

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

4241 13607 4250
б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4230

12247
4361
11314
12447
13380
4361
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1.   ОПШТЕ НАПОМЕНЕ 
 

    Јавно предузеће „Урбанизам и изградња Лесковац“ пословало је у 2019. години у складу са 
важећим прописима у оквиру делатности која јој је одређена Oдлуком о усклађивању одлуке о 
оснивању Jавног предузећа „Дирекција за урбанизам и изградњу Лесковац“ са Законом о јавним 
предузећима („Сл.гласник града Лесковца“, бр.50/16) од стране њеног оснивача, града Лесковца, 
ради трајног обезбеђивања услова за обављање комуналне делатности и делатности од општег 
интереса на територији града Лесковца и у складу са Одлуком о одређивању комуналних 
делатности и делатности од општег интереса на територији града Лесковца („Сл.гласник града 
Лесковца", бр.50/16),  

 
     Своје послове у току 2019. године Јавно предузеће „Урбанизам и изгардња Лесковац“ 
обављало је у складу са Програмом пословања и финансијским планом за 2019. годину који је 
усвојио Надзорни одбор под бројем 6300 од 30.11.2018. године Одлуком број 6329/2 и на који је 
сагласност дала Скупштина града Лесковца решењем број 06-9/1/-I од 26.12.2018. године и 
Изменом и допуном програма пословања број 5050  од 16.10.2019. године који је усвојен на 
седници Надзорног одбора под бројем 5114/5 дана 21.10.2019. године и Скупштина Града под 
бројем 06-7/19-I 29.10.2019. године. 
 
 

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 
 
     Финансијски извештаји урађени су у складу са: 
     Законом о рачуноводству (“Службени гласник РС” бр.62/2013, 30/2018 и 73/2019), 
     Законом о ревизији (“Службени гласник РС” бр.73/2019), 
     Међународним стандардима финансијског извештавања за МСП, 
     Правилником о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, 
задруге и предузетнике (“Службени гласник РС” бр.95/2014),   
     Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, 
задруге и предузетнике (“Службени гласник РС” бр. 114/2006, 95/2014 и 144/2014) и 
     Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈП Урбанизам и изградња 
Лесковац број 5614/30.10.2018. године.  
 
     Финансијски извештаји су исказани у хиљадама динара (РСД) а приказани су у формату 
прописаним Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна 
друштва, задруге и предузетнике (“Службени гласник РС” бр. 114/2006, 95/2014 и 144/2014). 
  
 
 
    3. ОСНОВИ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ 

 
1. Нематеријална имовина  
 
     Нематеријална имовина се односи на софтвере, остала нематеријална улагања и нематеријална 
улагања у припреми. 
    Приликом прибављања, нематеријална имовина се вреднује по набавној вредности или цени 
коштања, коју чини вредност по фактури добављача увећана за зависне трошкове набавке. 
Амортизација нематеријалних улагања обрачунава се по пропорционалној методи, у току 
корисног века употребе. Након почетног признавања, нематеријална улагања се исказују по 
набавној вредности умањеној за исправку вредности по основу амортизације и акумулиране 
губитке због умањења вредности. Нематеријална имовина која има неограничени век трајања се 
не амортизује.  
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      Добици и губици који проистичу из расходовања или продаје нематеријалних улагања се 
признају у билансу успеха периода када је нематеријално улагање расходовано, односно продато, 
и то у висини разлике између новчаног прилива и књиговодствене вредности средства. 
 
 
2. Некретнине, постројења и опрема 
 
     Некретнине, постројења и опрема су материјална средства која подлежу амортизацији и која 
испуњавају: 

- Услове за призанвање прописане МРС 16 – Некретнине, постројења и опрема,  
- Чији је корисни век трајања дужи од годину дана и појединачна набавна цена у време 

набавке средтава већа од просечне бруто зараде у Републици. 
     Почетно мерење некретнина, постројења и опреме врши се по набавној вредности или по цени 
коштања. Након почетног признавања, некретнине, постројења и опрема исказују се по набавној 
вредности, умањеној за акумулирану исправку вредности. 
     Амортизација се обрачунава пропорционалном методом током процењеног корисног века 
употребе средстава. 
     Обрачун амортизације некретнина, постројења и опреме врши се од првог дана наредног 
месеца у односу на датум набављања.  
    Добици и губици који проистичу из расходовања или продаје средстава признају се у билансу 
успеха периода када је средство расходовано, односно продато, и то у висини разлике између 
новчаног прилива и књиговодствене вредности средства. 
 
 
3. Амортизација 
 
     Обрачун амортизације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме, који 
започиње првог дана наредног месеца у односу на датум набављања, врши се тако што се 
основица за обрачун амортизације набавна вредност множи стопом за обрачун амортизације. 
   Стопа за обрачун амортизације се утврђује на основу процењеног века трајања тако што се број 
100 подели са процењеним корисним веком трајаања. 
   За некретнине, постројења и опрему користе се следећи корисни век трајања и стопе 
амортизације. 
 

Врста некретнина, постројења и опреме Век трајања Стопа амортизације 
Грађевински објекти 67 1,50 % 
Опрема-канцелариј. намештај,пословни инвентар (дрвени) 8 12,50 % 
Опрема-канц. намештај, металне полице, ормани и остало 10 10,00% 
Рачунари,монитори,штампачи,плотери,фотоапарати,камере... 5 20,00 % 
Скенери, фотокопир машине и слична опрема 7 14,30% 
Софтвери 6 16,50% 
Клима уређаји, калкулатори, електрични и мех. инструменти 6 16,50 % 
Путничка возила  10 10,00% 
Теретна возила  5 20,00% 
Средства везе-телеф.централа, телефони, радио станице и сл.. 10 10,00% 
Телевизори, фрижидери, усисивачи, уљани радијатори и сл.. 8 12,50% 
  
     Резервни делови и алат се евидентирају као залихе и признају се као расход у моменту 
трошења. Резервни делови, алат и ситан инвентар признају се као некретнине, постројења и 
опрема ако су испуњени општи, претходно наведени услови признавања за некретнине, 
постројењаи опрему. 
    Земљиште и објекти су засебна средства и засебно се евидентирају чак и у случају ако су 
заједно стечена.  
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4.  Краткорочна потраживања и пласмани 
 
    Краткорочна потраживања обухватају потраживања од купаца, повезаних и осталих правних 
лица у земљи и иностранству, по основу продаје производа, робе и услуга која доспевају у року 
од годину дана. 
    Краткорочни пласмани обухватају кредите, хартије од вредности и остале краткорочне 
пласмане са роком доспећа, односно продаје до годину дана од дана биланса.  
    Краткорочна потраживања од купаца одмеравају се по вредности наведеној у документу на 
основу кога су потраживања настала. Потраживања у страној валути вреднују се по средњем 
курсу на дан биланса.  
    Позитивне курсне разлике евидентирају се у корист финансијских прихода а негативне на терет 
финансијских расхода.  
    Предузеће врши појединачну исправку вредности доспелих потраживања за које руководство 
процени да су ненаплатива. 
    Индиректни отпис - исправка вредности потраживања врши се на терет расхода периода преко 
рачуна исправке вредности када постоји објективан доказ да предузеће неће бити у стању да 
наплати потраћивања на основу првобитних услова потраживања. Одлуку о томе доноси 
Надзорни одбор Предузећа. 
     Директан отпис – врши се на терет расхода периода уколико је ненаплативност извесна и 
документована (застарела потраживања, изгубљени судски спор ). Одлуку о директном отпису 
потраживања и краткорочних финансијских пласмана доноси Надзорни одбор Предузећа.  
 
 
5. Обавезе 
 
     Обавезама се сматрају дугорочне обавезе, краткорочне финансијске обавезе, краткорочне 
обавезе из пословања и остале краткорочне обавезе. 
     Краткорочним обавезама сматрају се обавезе које доспевају у року од годину дана а 
дугорочним обавезама оне које доспевају за плаћање у период дужем од годину дана од дана 
састављања финансијског извештаја. 
     Финансијска обавеза је свака обавеза која за предузеће представља уговорену обавезу и она се 
почетно признаје у висини њихове набавне цене а накнадно се одмеравају по недисконтованом 
износу готовине или друге наканаде за коју се очекује да ће бити плаћена за измирење обавезе. 
     Престанак или умањење обавезе по основу застарелости, ванпарничног поравнања, одрицања 
поверилаца или губљење права поверилаца врши се директним отписивањем  у корист прихода. 
 

 
6.  Готовина и готовински еквиваленти 
 
     На билансној позицији готовински еквиваленти и готовина обухватају се:  
стање на текућим (пословним) рачунима код банака, издвојена новчана средства, девизни рачун и 
остала новчана средства. 
 
 
7.  Порез на додату вредност и активна временска разграничења  
 
     Порез на додату вредност и активна временска разграничења обухвата плаћени порез на 
додатну вредност који није компензиран са наплаћеним порезом на додату вредност, 
потраживања за више плаћени порез на додату вредност, унапред обрачунати трошкови 
(трошкови који се односе на будући обрачунски период), потраживања за нефактурисани приход, 
разграничени трошкови по основу обавеза (унапред обрачунате камате, на пример) и остала 
активна временска разграничења. 
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8. Одложене пореске обавезе и одложена пореска средства 
 
Одложени порез представља порез који је повратив или платив у будућем периоду а који је 

настао  као резултат трансакција и догађаја из претходних периода. Такав порез настаје по основу 
разлике између износа средстава и обавеза који су признати у билансу стања и признавања истих 
износа од стране пореског органа и преноса неискоришћених пореских губитака и пореских 
кредита. 
Одложене пореске обавезе настају по основу сталних средстава која подлежу амортизацији када 
је њихова књиговодствена вредност већа од пореске основице, односно амортизације. 
Одложена пореска средства признају се по основу: 

- сталних средстава која подлежу амортизацији када је рачуноводствена амортизација мања 
од  амортизације обрачунате за пореске сврхе, 

- пренетих неискоришћених пореских кредита по основу улагања у основна средства, 
- расхода који нису плаћени у пореском периоду и који се због тога не признају као расход у 

пореском билансу пореског периода у ком ће бити плаћени. 
Уколико је резултат пребијања одложених пореских средстава и одложене пореске обавезе, 
одложено пореско средство оно се признаје до износ у којем се у будућем периоду очекује добит. 
         
    
9. Капитал 
 
    Капитал обухвата: основни капитал, остали основни капитал, резервни капитал (законске и 
статутарне резерве), ревалоризационе резерве, нереализоване добитке по основу хартија од 
вредности, нераспоређени нето добитак ранијих или текуће године и уписани неуплаћени 
капитал. 
    Нереализовани губици по основу хартија од вредности и губитак из ранијих година и текуће 
године до висине капитала су исправка вредности капитала. 
    Капитал и губитак уносе се у биланс у висини номиналне књиговодствене вредности. 
 
 
10. Дугорочна резервисања 
 
    Дугорочна резервисања обухватају резервисања за трошкове у гарантном року, резервисања за 
трошкове обнављања, за покриће обавеза насталих као резултат прошлих догађаја за које је 
вероватно да ће изазвати одлив ресурса који садрже економске користи, ради њиховог 
измиривања и које се могу поуздано проценити као резервисања за издате гаранције и друга 
јемства и резервисања за накнаде и бенефиције запослених у складу са МРС 19 – Примања 
запослених. 
     Обрачун резервисања за отпремнине запослених и обрачун права на исплату јубиларних 
награда вршиће се сваке године. 
     Резервисања се разликују од других обавеза као што су обавезе према добављачима и 
обрачунате обавезе, јер је код њих присутна неизвесност у погледу рока настанка или износа 
будућих издатака који је потребан за измирење садашње обвезе на дан биланса стања.  
     Резервисања се испитују на дан сваког биланса стања и коригују тако да одржавају најбољу 
садашњу процену. Ако више није вероватно да ће одлив ресурса који представља економске 
користи бити потребан за измирење обавезе, резервисање се укида.  
 
 
11. Обавезе из пословања 
 
     Обавезе из пословања обухватају примљене авансе, депозите и кауције, добављаче, издате 
менице и чекове повериоцима и обавезе из специфичних послова. Динарске обавезе из пословања 
исказују се у неплаћеном износу а у страној валути исказују се по средњем курсу на дан биланса. 
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12.  Остале краткорочне обавезе 
 
    Остале краткорочне обавезе обухватају обавезе по основу зарада и накнада зарада у бруто 
износу, обавезе по основу камата и трошкова финансирања, обавезе за дивиденду, обавезе за 
накнаде према запосленима, обавезе према члановима управног и надзорног одбора, обавезе 
према физичким лицима по уговору о делу, обавезе за обустављене нето зараде и остале обавезе.  
 
 
13.  Пензијске и остале накнаде запосленима 
 
   Предузеће зарачунава и плаћа доприносе за пензијско и здравствено осигурање и доприносе за 
осигурање од незапослености по стопма утврђеним законом, у корист одговарајућих државних 
фондова, на основу бруто зараде запослених. Сви трошкови доприноса признају се у билансу 
успеха у периоду на који се односе. Предузеће нема додатних обавеза за накнаде запосленима по 
овом основу.  
   У складу са Законом о раду („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,  
75/2014, 13/2017, 113/2017 и 95/2018) предузеће је у обавези да исплати отпремнине приликом 
одласка уз пензију у висини троструке бруто зараде коју је запослени примио у последња три 
месеца који претходе месецу у коме се исплаћује отпремнина, тако да исплаћена отпремнина не 
може бити нижа од троструке просечне зараде у Републици. 
 
 
14.  Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска 
        разграничења 
 
    Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска 
разграничења обухватају обавезе по основу пореза на додату вредност, обавезе за акцизу, обавезе 
за порезе, царине и друге дажбине, обавезе за доприносе на терет трошкова и остале обавезе за 
порезе, доприносе и друге дажбине.  
    Пасивна временска разграничења обухватају унапред обрачунате трошкове, обрачунате 
приходе будућег периода, обрачунате зависне трошкове набавке, одложене приходе и примљене 
донације. 
 
         
 15.  Пословни приходи 
 
     Пословне приходе чине приходи од продаје производа и услуга Предузећа и остали приходи.      
     Државно давање је помоћ државе у облику преноса ресурса по основу испуњених извесних 
услова у прошлости или будућности који се односе на пословне активности предузећа а јављају 
се у виду: субвенција, премија, регреса, доатација и слично. ЈП Урбанизам и изградња Лесковац је 
у претходној години користила субвенције оснивача али у пословној 2018. години субвенција као 
прихода није било.  
 
 
  16. Пословни расходи 
 
    Пословне расходе чине:  набавна вредност продате робе, трошкови материјала, трошкови 
осталог материјала, трошкови горива и енергије, трошкови бруто зарада и накнада зарада, остали 
лични расходи, трошкови производних услуга, трошкови амортизације и резервисања, трошкови 
дугорочних резервисања и нематеријални трошкови. Сви расходи се признају независно од 

плаћања. 
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  17. Финансијски приходи 
  
    Финансијске приходе чине финансијски приходи од камата, од позитивних курсних разлика, од 
позитивних ефеката валутне клаузуле и остали финансијских приходи. Предузеће није остварило 
финансијске приходе.  
 
 
  18. Финансијски расходи  
 
   Финансијске расходе чине финансијски расходи по основу камата, негативних курсних разлика,  
расходи по основу ефеката валутне клаузуле и остали финансијски расходи. Предузеће није 
имало финансијске расходе.  
 
 
   19. Остали приходи 
 
    Остале приходе чине добици од продаје некретнина, опреме, инвестиционих некретнина, 
учешћа у капиталу, дугорочних хартија од вредности и материјала, вишкови, наплаћена отписана 
потраживања, приходи по основу уговорене заштите од ризика, приходи од смањења обавеза и 
приходи од укидања дугорочних резервисања. Остали приходи обухватају и приходе од 
усклађивања вредности имовине које чине: нематеријалних улагања, некретнина, постројења, 
опреме, дугорочних финансијских пласмана, хартија од вредности, краткорочних потраживања и 
краткорочних финансијских пласмана и приходи од усклађивања вредности остале имовине. 
 
 
20. Остали расходи 
 
   Остале расходе чине губици по основу расходовања и продаје нематеријалних улагања, 
некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина, губици по основу продаје учешћа у 
капиталу, хартија од вредности и материјала, мањкови, расходи по основу ефеката уговорене 
заштите од ризика, расходи по основу отписа потраживања. Остали расходи обухватају и расходе 
по основу обезвређења имовине (обезвређење нематеријалних улагања, обезвређење некретнина, 
постројења, опреме, обезвређење дугорочних пласмана и хартија од вредности, обезвређење 
потраживања и краткорочних финансијских пласмана). 
 
 
  21. Порез на добитак 
 
    Порез на добитак обрачунава се у складу са Законом о порезу на добит (''Службени гласник 
РС'', 25/01, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14, 142/14, 91/15, 112/15, 
113/17, 95/18 и 86/19). Пореска основица утврђује се пореским билансом и пореском пријавом а 
пореска стопа је 15 %.  

 
 
   4.  КЉУЧНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ И ПРОСУЂИВАЊА 
 
    Рачуноводствене процене и просуђивања се континуирано вреднују и заснивају на искуству и 
другим факторима, укључујући очекивања будућих догађаја за које се верује да ће у датим 
околностима бити разумна. 
    Финансијски извештаји су састављени у складу са начелом сталности пословања и 
Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама Предузећа.  
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1.  Обезвређење потраживања од купаца и осталих потраживања  
 
    Исправка вредности се књижи на терет биланса успеха на основу процене наплативости 
потраживања и улагања која нису наплаћена, а за које руководство оцени да су ненаплатива. 
   Наплата раније исправљених потраживања књижи се у корист прихода. 
   Ненаплаћена потраживања се отписују на основу судских решења, према уговору о поравнању 
између уговорених страна или на основу одлука надлежног органа предузећа. 
 
 
2.  Резервисања по основу отпремнина.  
 
        Дугорочна резервисања обухватају резервисања за трошкове у гарантном року, резервисања 
за трошкове обнављања, за покриће обавеза насталих као резултат прошлих догађаја за које је 
вероватно да ће изазвати одлив ресурса који садрже економске користи, ради њиховог 
измиривања и које се могу поуздано проценити као резервисања за издате гаранције и друга 
јемства и резервисања за накнаде и бенефиције запослених у складу са МРС 19 – Примања 
запослених.  Резервисања по основу отпремнина предузеће редовно процењује и у складу са 
донетим Правилником о рачуноводству и рачуноводственима врши њихово резервисање. 
 
 
3. Резервисање по основу судских спорова.  
  
   Предузеће је укључено у већи број судских спорова који проистичу из његовог свакодневног 
пословања и односе се на комерцијална питања, као и питања која се тичу радних односа, а која 
се решавају или разматрају у току регуларног пословања. Предузеће редовно процењује 
вероватноћу негативних исхода ових питања, као и износе вероватних или разумних процена 
губитака на основу чега одлучује о могућој потреби резервисања по основу судских спорова. 
    
 
4. Одложена пореска средства. 
 
    Одложена пореска средства признају се на све неискоришћене пореске кредите и пореске 
губитке до мере до које је извесно да је ниво очекиваних будућих опорезивих добитака довољан 
да се неискоришћени порески кредити и порески губици могу искористити. Значајна процена од 
стране руководства предузећа је неопходна да би се утврдио износ одложених пореских средстава 
која се могу признати, на основу периода настанка и висине будућих опорезивих добитака и 
стратегије планирања пореске политике. 
 
 
5. Ризик пословања 
 
    Предузеће је свесно да је изложено великом броју ризика због којих је могуће угрозити 
сигурност остварења пословних резултата. Из тих разлога води се рачуна о управљању ризицима 
пре свега кроз препознавање карактера и суштине истих и предузимања свих могућих мера и 
средстава за њихово упознавање и избегавање.  
    У том смислу адекватно превентивно рачуноводствено извештавање, односно пружање 
релевантних и правовремених информација које менаџмент користи за доношење отпималних 
пословних одлука, главни је задатак финансијске службе предузећа. 
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   5. БИЛАНС СТАЊА  
 
 
1.  НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 
 
      Промене на нематеријалним улагањима су приказане у следећој табели у хиљадама динара: 
 

Опис  2019 2018 
софтвер и остала права стање 01.01. 849 438 
исправка вредности  168 87 
набавка софтвера 2019. година - 498 
стање 31.12.      ( 01 ) 681 849 

 
 
2. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 
 
       Промене на некретнимама, постројењима и опреми су приказане у следећој табели у 
хиљадама динара: 
 

Опис 2019 2018 
Постројења и опрема стање 01.01. 1.938 2.598 
Исправка вредности  854 992 
Набавка опреме у 2019. години 265 332 
Стање 31.12.   ( 02 ) 1.349 1.938 

 
 
3. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА   
 
     Одложена пореска средства ( 288 ) на дан 31.12.2019. године износе 1.281 хиљаде динара, док 
су на дан 31.12.2018. године износила 933 хиљаде динара. Повећање одложених пореских 
средстава настао је као резултат резервисања по основу отпремнина и обрачунате амортизације. 
     Одложена пореска средства настала су као резултат резервисања на основу отпремнина 
запосленим радницима и докњижења средстава у износу од 281 хиљада динара.  
31.12.2018. резервисања  (404) 6.309.635,44 * 15% =    946.445,32 
31.12.2019. резервисања  (404) 8.181.511,10 * 15% = 1.227.226,66 
Разлика за докњижење 280.781,34 динара или у хиљадама динара 281 хиљада динара. 
      Одложена пореска средства настала као резултат резервисања обрачунате амортизације 
односно разлике између амортизације у пореске сврхе и рачуноводствене амортизације 
обрачуната су у износу од 67 хиљада динара.  
      Укупан износ одложених пореских средстава на дан 31.12.2019. године износи 1.281 хиљада 
динара.      
    
 
4. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 
 
   Потраживања по основу продаје су приказана у следећој табели у хиљадама динара: 
 

Опис 2019 2018 
Потраживања од купаца за продате услуге  31.510 37.976 
Исправка вредности потраживања  4.437 4.171 
укупно стање 31.12.  (20) 27.073 33.805 
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5. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА  
 
    Потраживање од 7.757 хиљада динара састоји се од потраживања од града Лесковца по основу 
прекњижавања старих салда са буџетског контног оквира и потраживања по основу зарада које се 
рефундирају од Републике.  
 

Опис 2019 2018 
Друга потраживања (22) 7.757 8.253 

 
 
6. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 
 
     Износ од 14.545 хиљаде динара је стање на текућем рачуну и то:  
- У износу од 14.261 хиљада динара на редовном рачуну АИК банке,  
- Наменском рачуну за породиљско и одсуство и боловање у износу од 284 хиљада динара. 
 

Опис 2019 2018 
Готовински еквиваленти и готовина (24) 14.545 8.830 

 
 
7. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА ОГРАНИЧЕЊА 
 
     Стање на конту 2820 је последица прекњижавања са буџетског контог оквира правног 
претходника предузећа које је било индиректни буџетски корисник, односно ЈП Дирекција за 
урбанизам и изградња Лесковац. Прекњижени салдо са конта 1312 на почетку пословања 
предузећа износио је 202.013.268 динара. Услед регулисања старих обавеза стање на конту је 
смањено током 2017, 2018 и 2019 године на износ од 23.783 хиљада динара. 
 

Опис 2019 2018 
Активна временска разграничења (28 осим 288) 23.783 24.744 

 
 
8. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 
 
    Основни капитал предузећа у износу од 4.588 хиљада динара и чини државни капитал који се 
води у пословним књигама предузећа од момента оснивања 19.12.2016. године и такође је 
последица прекњижавања са буџетског контог оквира. Оснивач предузећа је Град Лесковац са 100 
% учешћа у основном капиталу. С обзиром да је Град Лесковац уплатио износ од 100 динара као 
оснивачки капитал и да је на основу тога и уписан капитал у Агенцији за привредне регистре, 
предузеће нема усаглашено стање капитала у пословним књигама са капиталом уписаним код 
АПР-а. Предузеће је покушало да одлуком Надзорног одбора број 5114/6 од 21.10.2019. године и 
Скупштинском одлуком број 06-7/19-I од 29.11.2019. године поднесе предлог АПР за усаглашење 
капитала али Агенција за привредне регистре донела Решење број  БД 163064/2019 од 16.12.2019. 
године о и одбацила регистрациону пријаву промене података – промене висине уписаног 
капитала.  
      У пословној евиденцији ЈП Урбанизам и изградња Лесковац и даље од дана основања односно 
реорганизације предузећа стоји висина капитала у износу од 4.588 хиљада динара.  
 

Опис 2019 2018 
Основни капитал  (30 и 303) 4.588 4.588 
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9. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК   
 
    Нераспоређени добитак у износу од 12.247 хиљаада динара се састоји од нето добити у 2019. 
години у износу од 10.966 хиљада динара и добити по основу одложених пореских средстава у 
износу од 348 хиљада динара и нераспоређене добити из 2018. године у износу од 933 хиљаде 
динара. 
    Нето добит 2019. године у износу од 11.314 хиљада динара биће распоређена по одлуци 
Надзорног одбора. 
 

Опис 2019 2018 
Нераспоређени добитак  (34) 12.247 13.380 
Нераспоређен добитак ранијих година (340) 933 - 
Нераспоређен добитак текуће године (341) 11.314 13.380 

 
     
10. ГУБИТАК 
    
     Губитак ранијих година (350) последица је корекције салда на конту 340 и 350 по основу 
резервисања за пословну 2017 годину по основу Правилника о рачуноводству и рачуноводственим 
политикама које је Предузеће усвојило током пословне 2018. године. Како је добит 2018 године  
пренет у 100% износу Оснивачу граду Лесковцу, да би се укалкулисала резервисања по основу 
отпремнина радника, формиран је губитак у висини резервисања од 4.361 хиљада динара.  
     Евентуално покриће губитка извршиће се по одлуци Надзорног одбора предузећа. 
 
 
11. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА  
   
     Висина резервисања за 2019 годину износе укупно 10.698 хиљада динара и приказана су кроз 
следећи преглед   
 

Опис 2019 2018 
Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених  (404) 8.181 6.310 
Резервисања за трошкове судских спорова  ( 405) 2.517 - 
Дугорочна резервисања (40) 10.698 6.310 

 
       
12. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 
 
     Обавезе из пословања у 2019. години у износу од 21.740 хиљада динара су обавезе према 
добављачима. Обавезе према добављачима у 2018. години су износиле 23.129 хиљада динара. 
 

Опис 2019 2018 
Обавезе из пословања (43 осим 430)  21.740 23.129 

 
 
13. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОАБАВЕЗЕ 
 
   Остале краткорочене обавезе су обавезе у 2018. години су биле 4.764 хиљада динара а у 2019. 
години износе 4.342 хиљада динара. Остале краткорочене обавезе су обавезе за нето зараде и 
накнаде зарада за 2019. годину и појединачно су приказане у следећој табели у хиљадама динара.   
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Опис 2019 2018 
Нето зараде 2.496 2.639 
Порез на зараде 263 280 
Допринос ПИО на терет запослених 482 510 
Допринос здравствено на терет запослених 177 188 
Допринос незапослени на терет запосленин 26 27 
Допринос ПИО на терет послодавца 396 437 
Допринос здравствено на терет послодавца 177 188 
Обуставе по основу умањења зарада 206 376 
Дневнице за службена путовања 119 119 
Укупно 31.12.  (44, 45 и 46) 4.342 4.764 
 
 
 
14. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 
 
      Обавеза по основу пореза на додату вредност у износу од 608 хиљада динара односи се на 
обавезу за порез на додату вредност за децембар 2019. године који се плаћа у 2020. години. 
    

Опис 2019 2018 
Обавезе по основу пореза на додату вредност  (47) 608 1.421 

 
 
 
15. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 
 
     Обавезе за остале порезе, допрносе и друге дажбине на дан 31.12.2019. године не постоје јер 
предузеће има претплату за порез на добит у посматраној години.  
 

Опис 2019 2018 
Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине (48) - 2.526 

 
 
 
16. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 
 
     Износ од 26.607 хиљада динара на пасивним временским разграничењима је прекњижење по  
статусној промени ЈП Дирекција за урбанизам и изградња Лесковац као индиректног буџетског 
корисника. Прекњижено стање буџетског конта 291, делимично се смањује од тренутка статусне 
промене предузећа 19.12.2016. године до дана састављања биланса. 
 

Опис 2019 2018 
Пасивна временска разграничења (49 осим 498) 26.607 27.595 

 
 
17. СУДСКИ СПОРОВИ 
 
    На дан 31.12.2019. године  воде се судски спорови за које се очекује да ће бити окончани на 
штету предузећа. У складу са тим сачињена су и резервисања по том основу која се налазе на 
конту 405 у износу од 2.517 хиљаде динара.  
    На дан 31.12.2019. године предузеће  води и судске спорове за наплату својих потраживања али 
она нису од већег значаја за приходе предузећа у пословној 2019. години. 
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       6.  БИЛАНС УСПЕХА 
 
 
18. Приходи од продаје производа и услуга чине укупне пословне приходе и износе 92.553   
      хиљаде динара. 

Опис 2019 2018 
Укупно (61) 92.553 88.893 

    
 
19. Трошкови материјала изражени у хиљадама динара. 

Опис 2019 2018 
Укупно (51 осим 513) 649 534 

 
 
20.Трошкови горива и енергије изражени у хиљадама динара. 

Опис 2019 2018 
Укупно (513) 1.489 1.436 

 
 
21. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи изражени у хиљадама динара. 

Опис 2019 2018 
Зараде (бруто) 45.244 47.075 
Порез и доприн. на терет  послод. 7.342 7.588 
Уговор о делу 327 201 
Привремени и повремени послови 1.359 - 
Остали лични расходи и накнаде 4.760 5.535 

Укупно (52) 59.032 60.399 
 
   Остали лични расходи и накнаде односе се на трошкове доласка и одласка са посла запослених 
у износу од 1.373 хиљада и јубиларних награда у износу од 356 хиљаде, отпремнина у износу од 
88 хиљада динара, солидарне помоћи и помоћи радницима по колективном уговору у износу од 
2.694 хиљаде динара. Остало чине трошкови службених путовања у износу од 150 хиљада динара 
и поклона у натури у износу од 99 хиљада динара. 
 
 
22. Трошкови производних услуга изражени у хиљадама динара. 

Опис 2019 2018 
Транспортне услуге 723 612 
Услуге одржавања 1.013 578 
Реклама и пропаганда 179 100 
Остале услуге  727 276 

Укупно (53) 2.642 1.566 
 
23. Трошкови амортизације изражени у хиљадама динара. 

Опис 2019 2018 
Укупно (54) 1.023 1.079 

 
 
24. Трошкови дугорочних резервисања у хиљадама динара. 

Опис 2019 2018 
Укупно (541 до 549) 4.590 2.328 
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25. Нематријални трошкови изражени у хиљадама динара. 

Опис 2019 2018 
Здрав.прегледи и осигурање рад. 192 - 
Лиценце и стручно усавршавање 379 533 
Ревизија финансијских извештаја 140 150 
Ј.бележник, консултанске услуге 296 40 
Регистрација возила 71 38 
Таксе, сагласности, накнаде 500 300 
Судски трошкови 7.438 4.237 
Инвалиди рада – плаћање накн.  884 828 
Платни промет и остали трошкови 396 364 

Укупно (55) 10.296 6.490 
 
       Највећи износ од 7.438 хиљаде динара су судски трошкови и то су накнаде трошкова 
извршним повериоцима, судске таксе, трошкови адвоката и извршитеља и сви други зависни 
трошкови везани за судске спорове.  Други износ по висини у износу од 884 хиљада динара је 
накнада која се плаћа Републици за инвалиде рада и то месечно у зависности од републичког 
просека, јер предузеће нема запослене инвалиде рада.   
 
 
26. Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз  
      биланс успеха у хиљадама динара односи се на обезвређивање потраживања. 

Опис 2019 2018 
Укупно (585) 266 - 

 
 
27. Остали приходи у хиљадама динара. 

Опис 2019 2018 
Укупно (67) 1.452 25 

 
 
28. Остали расходи односе се на расходе по основу директних отписа потраживања у хиљадама  
      динара. 

Опис 2019 2018 
Укупно (57) 723 - 

 
 
29. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 
 
   Добитак из редовног пословања у Билансу успеха је 13.295 хиљада динара. 
   Укупан износ амортизације обрачунат у финансијским извештајима је 1.023 хиљада динара. 
   Укупан износ амортизације обрачунат у пореске сврхе је 666 хиљада динара. 
   Расход по основу пореза на добит износи 2.329 хиљада динара. 
   Нето добитак је 10.966 хиљада динара. 
   Добит по основу одложених пореских средстава износи 348 хиљада динара па укупна добит   
   износи  11.314 хиљада динара. 
    
 
30. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 
 
Порез на добит по пореском билансу за пословну 2019. годину износи 2.329 хиљада динара.  



OIIHC 2019 2018

J|o6HT IIpe ollope3HBaH,a 13.294.863 15.086.587

KopeKI|Hja 3a cTaJIHe pa3]"Ke
+ HcllpaBKa. BpeH. IIOTpaffl.      (pez|.6p.  7) - 675.119
-  OTrlpeMmHe o6paH. a HeHcllJI. (p.6p.17) 1.871.876
-OTIIpeMHHHe H HOBq.HaKH.   (pe;I.6p.19) 407.304
KopeKI|Hja 3a IIPHBpeMeHe pa3]"Ke -

Pa[IyHOBoqcTBeHa aMop"3al|Hj a 1.022.806 1.078.801

HopecKa aMop"3al|Hj a 665.962 1.168.340

Pe3epBHcall,a 2.327.822

06e3BpebHBaH,e HMOBIIHe -

HopecKa ocHOBHI|a 15.523.583 17.592.685

06paHyHa" IIope315% 2.328.537 2.638.902

yMalbelba IIo ocHOBy IIopecKHx KpeHIITa - -

TeKyha IIope3 Ha Ho6HTaK 2.328.537 2.638.902

3 1 . O;]JIOXEHH HOPECKH HP14XOH HEPHOJ|A

o;|]IoxeHH IIopecKH IIPHxo;|H HacTa]IH cy Kao pe3y]ITaT  pe3epBHcaH,a IIo oCHOBy oTIIpeMHIIHa H
o6paHyHaTe aMop"3al|Hje H H3Hoce yKyllHo 348 xHJbaHe ;|HHapa.

OHJloxeHH HopecKH IIpllxoHII IIo ocHOBy pe3epBHcaELa 3a oTIIpeMHHHe paI|HHKa y 2019. roHIIHH
H3Hoce  281  xHJbaHy HHHapa a oHJloxeHH IIopecKH IIPHxoHH HacTa" Kao pe3y]ITaT  pa3J"Ke H3Meby
aMop"3al|Hje y IIopecKe cBpxe H paHyHOBOHCTBeHe aMop"3al[Hje H3Hoce  67 xlljl,aHe HHHapa.

HeTajbHIIje  o6jallllbeH,e  oHjloxeHHx  IIopecKHx  IIpllxoHa  H  oz[TloxeHIIx  IIopecKHx  cpeHCTaBa HaTa je
IIoz| HalloMeHOM 6poj  3. BHJlaHc cTalba.

32. ;|orAT)A" HAKOH z|ATyMA BH]IAHCA

V  IIepHo;|y  HaKOH  ;|aTyMa  6HjlaHca  o;I   15.03.2020.   roHHHe  z|o   06.05.2020.   roz|IIHe  y  Cp6HjH  je
TpajaJlo BaHpe;|Ho cTall,e ycJlez| IIojaBe K0814j|-19. OBaj ;|orabaj HHje yTHI|ao Ha MaTepHjaTIHo 3HarajHy
Hell3BecHocT   y   IIocjloBalby   HpeHyseha.   TaKobe   rlpez|y3efie   HeMa   HaMepy   Ha   cMaELH   o6"   cBor
IIoc]IOBaH,ajep HMa cHrypHe H yroBopeHe HocjloBe y 2020. roHIIHH.

JlecroBal|, 07.05.2020. roHHHe

HAIIOMEHE CACTABHO
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