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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 
 

Оснивачу Предузећа ЈКП "Водовод", Сремска Митровица 
 
Извештај о ревизији финансијских извештаја 
 
Мишљење са резервом 
 
Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја ЈКП „Водовод“ Сремска 
Митровица (у даљем тексту Предузеће)  који укључују биланс стања са стањем на дан 31. 
децембра 2016. године и биланс успеха, извештај о осталом резултату, извештај о променама 
на капиталу и извештај о токовима готовине за годину завршену годину на тај дан, као и 
напомене које садрже преглед значајних рачуноводствених политика и друге напомене уз 
финансијске извештаје. 
 
Према нашем мишљењу, осим за могуће ефекте питања описаног у нашем извештају у пасусу 
Основа за мишљење са резервом, приложени финансијски извештаји истинито и фер 
приказују, по свим значајним питањима, финансијски положај Предузећа на 31. децембра 
2016. године и његову финансијску успешност те његове токове готовине за тада завршену 
годину у складу са Законом о рачуноводству и рачуноводственим прописима важећим у 
Републици Србији.   
 
Основа за мишљење са резервом 
 
Предузеће је исказало у ванбилансној евиденције износ од 20.000 хиљада динара као износ 
потенцијалне обавезе по основу јемства. У Напомени 3.9. уз финансијске извештаје наведено 
је да је  дана 21.06.2016 закључен уговор о дугорочном кредиту између АИК Банке а.д. 
Београд , „Апотеке Сремска Митровица“(корисник кредита) и ЈКП“Водоод“ Сремска 
Митровица (као солидарног дужника). Износ датог кредита износи 20.000 хиљада динара. 
Предузеће није у складу са захтевима МРС -37 Резервисања, потенцијалне обавезе и 
потенцијална имовина обелоданило процену финансијског ефекта потенцијалне обавезе, 
показатеље неизвесности у вези са износом или временом доспећа сваког одлива и могућност 
сваке надокнаде. 
  
Текући рачун корисника кредита „Апотеке Сремска Митровица“  је блокиран 25.11.2016. 
године,  тако да је јемство активирано. Предузеће није извршило пренос потенцијалне обавезе 
по основу датог јемства из ванбилансне евиденције (књижењем на терет рачуна 89 у корист 
рачуна 88) у билансну евиденцију зато што обавеза више није потенцијална већ реална, уз 
истовремено књижење потраживања од дужника и одлива новчаних средстава.  
 
Предузеће није на дан састављања финансијских извештаја извршило процену исказаног 
потраживања од дужника по основу активираног јемства, као и евентуално обезвређење тог 
потраживања с обзиром да дужник има проблема са ликвидношћу, односно да је био у 
блокади текућег рачуна непрекидно 171 дан у периоду од 25.11.2016. године до 15.05.2017. 
године. 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ЈКП „ВОДОВОД“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
(Наставак) 
 
Обавили смо нашу ревизију у складу с Међународним ревизијским стандардима. Наше 
одговорности према тим стандардима су детаљно описане у нашем извештају у пасусу о 
ревизоровим одговорностима за ревизију финансијских извјештаја. Независни смо од 
Предузећа у складу с етичким захтјевима који су релевантни за нашу ревизију финансијских 
извештаја у Републици Србији и испунили смо наше остале етичке одговорности у складу с 
тим захтевима. Верујемо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и примерени да 
осигурају основу за наше мишљење са резервом. 
 
Остале информације 
 
Руководство Предузећа је одговорно за остале информације. Остале информације садрже 
информације укључене у годишњи Извештај о раду и финансијском пословању Предузећа, 
али не укључују годишње финансијске извештаје и наш извештај независног ревизора о њима. 
Наше мишљење о годишњим финансијким извештајима не обухвата остале информације и ми 
не изражавамо било који облик закључка с изражавање уверења о њима.  
 
У вези с нашом ревизијом годишњих финансијских извештаја, наша је одговорност прочитати 
остале информације и на основу тога размотрити јесу ли остале информације значајно 
противречне годишним финансијским извештајима или нашим сазнањима стеченим у 
ревизији или се другчије чини да су значајно погрешно приказане. Ако на основу посла који 
смо обавили, закључимо да постоје значајни погрешни прикази тих осталих информација, од 
нас се затева да известимо о тим чињеницама. У том смислу ми немамо ништа за известити. 
 
Одговорности руководства и оних који су задужени за управљање 
 
Руководство је одговорно за састављање финансијских извештаја који дају истинит и фер 
приказ у складу са са Законом о рачуноводству и рачуноводственим прописима важећим у 
Републици Србији, и за оне интерне контроле за које руководство одреди да су потребне за 
омогућавање састављања годишњих финансијских извештаја који су без значајног погрешног 
приказивања услед преваре или грешке. У састављању финансијских извештаја, руководство 
је одговорно за процењивање способности Предузећа да настави с пословањем по временски 
неограниченом пословању, објављивање, ако је примењиво, питања повезаних с временски 
неограниченим пословањем и коришћењем рачуноводствене основе утемељене на временској 
неограничености пословања, осим ако управа или намерава ликвидирати Предузеће или 
прекинути пословање или нема реалне алтернативе него да то учини. Они који су задужени за 
управљање су одговорони за надзирање процеса финансијског извештавања којег је 
установило Предузеће. 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ЈКП „ВОДОВОД“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
(Наставак) 
 
 
Одговорност ревизора 
 
Наши циљеви су стећи разумно уверење о томе јесу ли годишњи финансијски извештаји као 
целина без значајног погрешног приказивања услед преваре или грешке и издати извештај 
независног ревизоја који укључују наше мишљење. Разумно уверење је виши ниво уверња, 
али није гаранција да ће ревизија обаљена у складу са Међународним ревизорским 
стандардима увек открити значајно погрешно приказивање када оно постоји. Погрешни 
прикази могу настати услед преваре или грешке и сматрају се значајни ако се разумно може 
очекивати да, појединачно или у збиру, утичу на економске одлуке корисника донете на 
основу тих годишњих финансијских извештаја. 
 
Као саставни део ревизије у складу са Међународним ревизорским стандардима, користимо 
професионално просуђивање и одржавамо професионални скептицизам током ревизије. Ми 
такође: 
 

- Препознајемо и процењујемо ризике значајног погрешног приказа годишњих 
финансијских извештаја, због преваре или грешке, креирамо и обављамо ревизорске 
поступке као реакцију на те ризике и прибављамо ревизијске доказе који су довољни и 
примерени да осигурају основу за наше мишљење. Ризик неоткривања значајног 
погрешног приказа насталог услед преваре је већи од ризика насталог услед грешке, 
јер превара може укључити тајне споразуме, кривотворење, намерно пропуштање, 
погрешно приказивање или заобилажење интерних контрола. 

- Стичемо разумевање интерних контрола релевантних за ревизију како бисмо креирали 
ревизијске поступке који су примерени у датим околностима, али не и за сврху 
изражавања мишљења о учинковитости интерних контрола Предузећа.  

- Оцењујемо примереност коришћених рачуноводствених политика и разумност 
рачуноводствених процена и повезаних обелодањивања које је извршило руководство. 

- Закључујемо о примерености коришћене рачуноводствене основе утемељене на 
временској неограничености пословања коју користи управа и, на основу прибављених 
ревизорских доказа, закључујемо о томе постоји ли значајна неизвесност у вези с 
догађајима или околностима који могу створити значајну сумњу у способност 
Предузећа да настави с пословањем по временски неограниченом пословању. Ако 
закључимо да постоји значајна неизвесност, од нас се захтева да скренемо пажњу у 
нашем извештају независног ревизора на повезана обелодањивања у годишњим 
финансијским извештајима или, ако таква обелодањивања нису одговарајућа, да 
модификујемо наше мишљење. Наши закључци се темеље на ревизијским доказима 
прибављеним све до датума нашег извештаја независног ревизора. Међутим, будући 
догађаји или услови могу узроковати да Предузеће прекине с настављањем пословања 
по временски неограниченом пословању. 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ЈКП „ВОДОВОД“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
(Наставак) 
 
 

- Оцењујемо целокупну презентацију, структуру и садржај годишњих финансијских 
ивзештаја, укључујући и обелодањивања, као и приказују ли годишњи финансијски 
извештаји трансакције и догађаје на којима су засновани на начин којим се постиже 
фер презентација. 

- Ми комуницирамо с онима који су задужени за управљање у вези с, између осталих 
питања, планираним делокругом и временским распоредом ревизије и важним 
ревизијским налазима, укључујући и везу са значајним недостацима у интерним 
контролама који су откривени током наше ревизије. 

 
 
Извештај о другим законским и регулаторним захтевима 
 
На основу извршених ревизорских поступака обављених у току ревизије утврдили смо да су 
подаци у Извештају о раду ЈКП ''Водовод'', Сремска Митровица за 2016. годину усклађени 
са приложеним редовним годишњим финансијским извештајима за годину која се завршава на 
дан 31. децембра 2016. године 
 
 
У Београду,  
18.05.2017. године 
 
 
"Milinkovi ć Audit" доо, Београд                                                       __________________________ 
    Слободана Перовића 5/25                                                                      Саша Милинковић 
                                                                                                         Лиценцирани овлашћени ревизор 
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Naziv preduzeća: Javno komunalno preduzeće “Vodovod” Sremska Mitrovica 
Adresa preduzeća: Stari šor 114 
Matični broj: 8234779 
Šifra delatnosti: 3600 
PIB: 100791615 

 
 

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE 
ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2016.  

 
 
 
1.  OPŠTE INFORMACIJE O PRIVREDNOM DRUŠTVU 
 

Pravno lice JKP„VODOVOD“ Sremska Mitrovica (u daljem tekstu: „Društvo“) bavi se sakupljanjem, prečičšćavanjem i 
distribucijom vode. 

 
 
     Šifre delatnosti preduzeća: 

- 3600 Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode 

- 3700 Uklanjanje otpadnih voda drenažom, kanalizacijom, odvodnim kanalima ili na drugi način, održavanje 
kanalizacije i kanala za otpadne vode,,      

- 4221 Izgradnja cevovoda 
- 4322 Postavljanje vodovodnih,kanalizacionih,... sistema 
- 7112 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje 

 
Javno komunalno preduzeće "Vodovod" sa sedištem u Sremskoj Mitrovici u ulici Stari šor br. 114, osnovan je 1991. godine 

kao pravni sledbenik KRO "Sava" (1963. god.). 
 

J.K.P.''Vodovod'' zapošljava 165 radnika različitog profila i stručne spreme u okviru pet radnih jedinica: 
 
 

�  Proizvodnja vode 
 

�  Izgradnja i održavanje V i K mreže 
 

�  Odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda 
 

�  Zaštita na radu i fizičko obezbeđenje objekata 
 

�  Zajedničke službe. 
 
 
Osnovne delatnosti preduzeća su: 
 

•  Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode, 
•  Uklanjanje otpadnih voda drenažom, kanalizacijom, odvodnim kanalima ili na  drugi način, održavanje kanalizacije i kanala za 

otpadne vode 
 

•  Izgradnja cevovoda 
•  Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih,... sistema 
•  Arhitektonske i inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje. 

 
 
   Izvorište vodovoda locirano je u blizini sela Martinci i u Sremskoj Mitrovici sa ukupno 14 subarteskih bunara maksimalne izdašnosti 
660 l/sec. 
 
         Regionalni sistem vodosnabdevanja Grada Sremska Mitrovica, pored samog grada, obuhvata sledeća naseljena mesta: Laćarak, 
Martinci, Kuzmin, Šašinci, Veliki Radinci, Manđelos (sa vikend naseljem), Grgurevci, Ležimir (sa vikend naseljem), Šišatovac, 
Bešenovački Prnjavor, Bešenovo, Šuljam, Mačvanska Mitrovica, Salaš Noćajski, Zasavica 2, Zasavica 1, deo Ravnja i deo Noćaja. 
Regionalni sistem vodosnabdevanja obuhvata ukupno 18 naseljenih mesta Grada i njime  je obuhvaćeno snabdevanje oko 86% 
ukupnog stanovništva na teritoriji Grada. 
 
         Lokalni seoski sistemi vodosnabdevanja nalaze se u sledećim naseljenim mestima: Čalma, Divoš, Bosut, Sremska Rača i Jarak – 
ukupno 5 sela, što predstavlja oko 11% od ukupnog broja stanovništva Grada.   
 



JKP“VODOVOD“ Sremska Mitrovica 
Napomene uz finansijske izveštaje za godinu završenu 31. decembra 2016. 
(Svi iznosi u tabelama izraženi su  u 000 dinara, osim ukoliko nije drugačije navedeno) 
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Preostala mesta: deo Ravnja, deo Noćaja, Radenković i Stara Bingula nemaju nijedan vid organizovanog vodosnabdevanja - oko 3% 
od ukupnog broja stanovnika Grada. 
 
            Organi Društva su: Nadzorni odbor i Direktor.  
 
Lice ovlašćeno za zastupanje bez ograničenja je Borislav Babić,v.d. direktora. 
Sedište Društva je u Sremskoj Mitrovici,  Ul. Stari šor, br. 114. 
Društvo je na osnovu podataka za 2015. godinu razvrstano u srednje preduzeće.  
Matični broj Društva je 08234779. 
Poreski identifikacioni broj Društva je 100791615. 
 
Društvo nema poslovnih jedinica niti predstavništva u inostranstvu i posluje kao jedinstveno pravno lice. 
 
Društvo ne sastavlja konsolidovane finansijske izveštaje. 
 
Na dan 31.12.2016. godine Društvo je imalo 165 zaposlenih. Na dan 31.12.2015. godine Društvo je imalo 169 zaposlena. Prosečan 
broj zaposlenih za 2016. godinu iznosi 165 
 
Finansijski izveštaji odobreni su od strane Nadzornog odbora 24.02.2017. godine. 
 
2.  PRIKAZ PRIMENJENIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA 
 
        Finansijski izveštaji Društva sastavljeni su u skladu sa računovodstvenim politikama navedenim u tekstu koji sledi. Ove 
računovodstvene politike primenjuju se dosledno na sve prikazane godine, izuzev ukoliko nije drugačije naznačeno. 
 
2.1.  Osnova za sastavljanje finansijskih izveštaja  
 
       Finansijski izveštaji Društva sastavljeni su u skladu sa zakonskom regulativom važećom u Republici Srbiji, na datum njihovog 
sastavljanja, izdatom od strane Ministarstva finansija Republike Srbije. Ova regulativa zahteva da se finansijski izveštaji sastave u 
skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (u daljem tekstu: 
„MRS/MSFI“).  Kompletan set finansijskih izveštaja Društva uključuje sledeće: 
 

(a) Bilans stanja za posmatrani period,  (b) Bilans uspeha,  (c) Izveštaj o ostalom rezultatu, 
(d) Izveštaj o promenama na kapitalu,  (e) Izveštaj o tokovima gotovine i  

        (f) Napomene uz finansijske izveštaje. 
 
 2.  2.             Primena pretpostavke stalnosti posl ovanja  

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

Rukovodstvo društva je izvršilo procenu u vezi sa mogućnošću Preduzeća  da nastavi poslovanje u skladu sa načelom stalnosti, 
uzimajući u obzir sve raspoložive podatke vezane za doglednu budućnost od najmanje 12 meseci od dana obelodanjivanja ovih 
finansijskih izveštaja, mada procena nije ograničena samo na taj period. Rukovodstvo smatra da ne postoji bilo kakva materijalno 
značajna nesigurnost u pogledu događaja i uslova poslovanja koji mogu da utiču na sposobnost Preduzeća da nastavi poslovanje u 
skladu sa načelom stalnosti poslovanja.   

 

 
 
 
2.3.  Uporedni podaci 
 
    Uporedni podaci, odnosno početna stanja, prikazana u finansijskim izveštajima predstavljaju podatke iz finansijskih izveštaja za 
2015. godinu. 
Zvanični kursevi valuta koji su korišćeni za preračun deviznih pozicija Bilansa stanja u dinare, bili su sledeći: 
  

 31.12.2016. 31.12.2015. 
EUR 123,4723 121,6261 
   
2.4.  Nematerijalna imovina 

 
    Nematerijalna imovina je nemonetarna imovina bez fizičke suštine koja se može indetifikovati. 
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a) Računarski softver 
 
       Izdaci vezani za razvoj ili održavanje kompjuterskih softverskih programa priznaju se kao trošak u periodu kada nastanu. Izdaci direktno 
povezani sa identifikovanim i unikatnim softverskim proizvodima koje kontroliše Društvo i koji će verovatno generisati ekonomsku korist veću 
od troškova duže od godinu dana, priznaju se kao nematerijalna ulaganja. Direktni troškovi obuhvataju troškove radne snage tima koji je 
razvio softver, kao i odgovarajući deo pripadajućih opštih troškova. 
 
Troškovi razvoja računarskog softvera priznati kao sredstvo amortizuju se tokom njihovog procenjenog korisnog veka upotrebe 4 godine. 
 
Računarski softveri, bilo zasebno stečeni bilo interno stvoreni, priznaje  se po nabavnoj vrednosti . 
 
 
2.5.  Nekretnine, postrojenja i oprema 
 
      Vrednovanje građevinskih objekata (sem građevinskih objekata koji su investiciona nekretnina), postrojenja, opreme, alata i 
inventara i ostalih osnovnih sredstava (u daljem tekstu ovog člana - osnovna sredstva) nakon početnog priznavanja vrši se primenom 
dopuštenog alternativnog postupka predviđenog MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema. 
Za obračun amortizacije osnovnih sredstava primenjuje se proporcionalni metod otpisivanja. Direktor finansijsko komercijalnih poslova 
može za pojedina sredstva ili grupe sredstava odrediti da se obračun amortizacije vrši primenom degresivne metode. 
Obračun amortizacije vrši se ponaosob za svako sredstvo, sem kod alata i inventara koji se kalkulativno otpisuje za koji Direktor 
finansijsko komercijalnih poslova može doneti odluku da se grupno otpisuje. 
Procenu revalorizovane vrednosti i ostatka vrednosti sredstva na datum svakog bilansa vrši komisija koju formira Nadzorni odbor na 
predlog Direktora finansijsko komercijalnih poslova. Kao člana komisije Nadzorni odbor može angažovati kvalifikovanog profesionalnog 
procenjivača. Nadzorni odbor Preduzeća može odlučiti do 20.12. tekuće godine da se revalorizacija za tekuću godinu ne radi. Prag 
značajnosti za ostatak vrednosti utvrđuje se u visini jedne prosečne bruto zarade u R.S. Direktor finansijsko komercijalnih poslova 
odlučuje da li se za grupu istovrsnih sredstava provera visine ostatka vrednosti vrši individualno ili u zbiru za celu grupu. 
Osnovna sredstva svrstavaju se u sledeće grupe: 
 
R.br. Naziv                                                           Korisni vek trajanja                      Stopa amort. 
1. zemljište   
2. zgrade                                                                         50                                             2 % 
3. rezervoari, crp.stanice i filter polja                    50                                             2 % 
4. vodovodna mreža                                                       50                                             2 % 
5. kanalizaciona mreža                                                50                                             2 % 
6. bunari i kaptaže                                                        30                                             3.33 % 
7. ostali građev.objekti                                                25                                             4 % 
8. teretna vozila                                                           20                                             5 % 
9. radne mašine                                                              20                                             5 % 
10. putnička vozila                                                          15                                             6.66 % 
11. elektro vodovi                                                           15                                             6.66 % 
12. utapajuće pumpe                                                           10                                           10 % 
13. horizontalne i vertikalne pumpe                              10                                           10 % 
14. ostale pumpe                                                           10                                           10 % 
15. kompjuteri i elektro oprema                               5                                           20 % 
16. elektro ormani                                                           15                                             6.66 % 
17. merači protoka                                                           10                                           10 % 
18. alat                                                                          5                                           20 % 
19. laboratorijska oprema                                            10                                           10 % 
20. ostalo                                                                         10                                           10 % 
21. kanc.nameštaj                                                           10                                           10 %  
22.      postrojenje za preradu vode                               25                                             4 % 
23.      postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda                 25                                               4 % 
 
 
Direktor finansijsko komercijalnih poslova po potrebi može odrediti i druge grupe za revalorizaciju. 
Svrstavanje osnovnog sredstva u odgovarajuću grupu za revalorizaciju vrši šef računovodstva. 
Utvrđivanje gubitaka po osnovu impariteta regulisano je članom 8. Računovodstvenih politika. 
 
2.6.  Umanjenje vrednosti osnovnih sredstava 
 
     Za sredstva sa neograničenim procenjenim korisnim vekom trajanja ne sprovodi se obračun amortizacije. Ova sredstva testiraju se na 
umanjenje vrednosti najmanje jednom godišnje. Za sredstva koja podležu obračunu amortizacije testiranje na umanjenje njihove 
vrednosti vrši se kada događaji ili izmenjene okolnosti ukažu da knjigovodstvena vrednost možda neće biti nadoknadiva. Gubitak zbog 
umanjenja vrednosti se priznaje u visini iznosa za koji je knjigovodstvena vrednost sredstva veća od njegove nadoknadive vrednosti. 
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Nadoknadiva vrednost je vrednost veća od fer vrednosti sredstva umanjena za troškove prodaje i upotrebne vrednosti. Za svrhu 
procene umanjenja vrednosti, sredstva se grupišu na najnižim nivoima na kojima mogu da se utvrde odvojeni prepoznatljivi novčani 
tokovi (jedinice koje generišu gotovinu).  
 
2.7.  Dugoro čni finansijski plasmani   
 
    Dugoročnim finansijskim plasmanima smatraju se: učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica, povezanih pravnih lica i drugih pravnih 
lica, finansijska sredstva raspoloživa za prodaju, dugoročni krediti kao i finansijska sredstva koja se drže do dospeća. 
 
a) Učešća u kapitalu zavisnih, povezanih i drugih pravnih lica 
 
Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica se prilikom početnog priznavanja vrednuju po njihovoj nabavnoj vrednosti, koja predstavlja fer 
vrednost nadoknade koja je za njih data. 
 
b) Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju 
 
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju predstavljaju sredstva koja su svrstana u ovu kategoriju ili nisu klasifikovana ni u jednu 
drugu kategoriju. Uključuju se u dugoročna sredstva, osim ukoliko rukovodstvo ima nameru da ulaganja otuđi u roku od godinu dana od 
datuma bilansa. 
 
c) Dugoročni krediti i potraživanja (zajmovi) 
 
Dugoročni krediti i potraživanja (zajmovi) predstavljaju nederivatna finansijska sredstva sa fiksnim ili utvrdivim rokovima plaćanja koja 
se ne kotiraju ni na jednom aktivnom tržištu ukoliko su im rokovi dospeća duži od 12 meseci od datuma bilansa. U slučaju da su rokovi 
dospeća kraći od 12 meseci od datuma bilansa ova sredstva se klasifikuju kao kratkoročna sredstva. 
 
 
2.8.  Zalihe   
 
Zalihe materijala i robe 
Zalihe materijala i robe koje se nabavljaju od dobavljača se prilikom početnog priznavanja vrednuju po nabavnoj vrednosti. Zalihe 
materijala nastale kao sopstveni učinak Društva vrednuju se po ceni koštanja. 
 
Nabavnu vrednost zaliha, pored fakturne vrednosti dobavljača, čine i direktni zavisni troškovi nabavke, umanjeni za popuste i rabate. 
Direktnim zavisnim troškovima nabavke smatraju se: 
 

•  carine i druge uvozne dažbine; 
•  troškovi prevoza do sopstvenog skladišta, uključujući prevoz sopstvenim sredstvima po ceni koštanja koja ne može biti veća 

od tržišne vrednosti; 
•  špediterske i posredničke usluge i  
•  drugi troškovi koji nastaju kako bi se zalihe dovele u stanje i na lokaciju koje je rukovodstvo predvidelo. 

 
Troškovi pozajmljivanja ne uključuju se u nabavnu vrednost/cenu koštanja zaliha. 
Obračun izlaza, odnosno utroška zaliha vrši se po po FIFO metodi - prva ulazna - prva izlazna. 
Na datum bilansa, zalihe materijala i robe se vrednuju po nižoj od sledećih vrednosti: nabavne vrednosti/cene koštanja ili neto prodajne 
vrednosti.  
 
2.9. Kratkoro čna potraživanja i plasmani 
 
Kratkoročnim potraživanjima smatraju se: potraživanja po osnovu prodaje, potraživanja iz specifičnih poslova i druga potraživanja. 
Kratkoročnim finansijskim plasmanima smatraju se: kratkoročni krediti, hartije od vrednosti koje se drže do dospeća (deo koji dospeva 
do godinu dana) i finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha.  
Otpis kratkoročnih potraživanja i plasmana kod kojih postoji verovatnoća nenaplativosti vrši se indirektnim otpisivanjem Rizik naplate 
svakog pojedinačnog materijalno značajnog potraživanja procenjuje rukovodstvo privrednog društva. U slučajevima kada je 
nemogućnost naplate izvesna i dokumentovana otpis se u celini ili delimično vrši direktnim otpisivanjem (stečaj, odnosno likvidacija 
dužnika, prezaduženost, otuđenje imovine, prinudno poravnanje, vanparnično poravnjanje, zastarelost, sudsko rešenje, akt upravnog 
organa i dr.). 
Služba računovodstva je dužna da do 20. u mesecu dostavi Službi za pravne, kadrovske i opšte poslove Društva spisak svih dužnika 
Društvu. Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove Društva je dužna da, istog dana po objavljivanju u "Službenom glasniku RS" 
Službu finansijsko komercijalnih poslova Društva pismeno izvesti o otvaranju postupka stečaja ili likvidacije nad kupcem, tj. dužnikom 
Preduzeća. 
Odluku o direktnom otpisu, a na osnovu obrazloženog predloga Direktora finansijsko komercijalnih poslova,  donosi Nadzorni odbor 
Društva. 
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2.10.  Gotovina i gotovinski ekvivalenti    
 
     Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju: novac u blagajni i novčana sredstva na tekućim računima kod banaka. 
 
2.11.  Kapital    
 

Osnovni kapital u iznosu od 547.784.377 dinara a čine ga: 
        1.Nenovčani ulog u ukupnom iznosu od 547.783.377    
        2. Novčani ulog u vrednosti od 1000 dinara 

 
2.12.  Rezervisanja    
 
   Rezervisanja za obnavljanje i očuvanje životne sredine, restrukturiranje i odštetne zahteve se priznaju:  
 

•  kada Društvo ima sadašnju zakonsku ili ugovornu obavezu koja je rezultat prošlih događaja; 
•  kada je u većoj meri verovatnije nego što to nije da će podmirenje obaveze iziskivati odliv sredstava; i 
•  kada se može pouzdano proceniti iznos obaveze.  

 
Rezervisanja se ne priznaju za buduće poslovne gubitke.  
 
Rezervisanje se odmerava po sadašnjoj vrednosti izdatka potrebnog za izmirenje obaveze, primenom diskontne stope koja odražava 
tekuću tržišnu procenu vrednosti za novac i rizike povezane sa obavezom.  
 
2.13.  Obaveze po kreditima    
 
     Obaveze po kreditima se inicijalno priznaju po fer vrednosti priliva, bez nastalih transakcionih troškova. U narednim periodima 
obaveze po kreditima se iskazuju po amortizovanoj vrednosti. Razlike između ostvarenog priliva i iznosa otplata, priznaju se u Bilansu 
uspeha u periodu korišćenja kredita primenom metode efektivne kamatne stope. 
 
Obaveze po kreditima se klasifikuju kao tekuće obaveze, osim ukoliko dospevaju na naplatu u periodu dužem od godinu dana od 
datuma bilansa. U tom slučaju obaveze se klasifikuju kao dugoročne. 
 
 
 
2.14.  Obaveze iz poslovanja    
 
  Obaveze prema dobavljačima se inicijalno iskazuju po fer vrednosti.  
 
2.15.  Tekući i odloženi porez    
 
     Tekući porez na dobit se obračunava na datum bilansa na osnovu važeće zakonske poreske regulative Republike Srbije.  
Odloženi porez na dobit se ukalkulisava u punom iznosu, korišćenjem metode obaveza, za privremene razlike koje nastau između 
poreske osnovice sredstava i obaveza i njihovih knjigovodstvenih iznosa u finansijskim izveštajima. Odloženi porez na dobit se 
odmerava prema poreskim stopama koje su na snazi do datuma bilansa i za koje se očekuje da će biti primenjene u periodu u kome će 
se odložena poreska sredstva realizovati ili odložene poreske obaveze izmiriti.  
 
Odloženo poresko sredstvo se priznaje do iznosa za koji je verovatno da će buduća dobit za oporezivanje biti raspoloživa i da će se 
privremene razlike izmiriti na teret te dobiti.  
 
2.16.  Državna davanja 
         
Državna davanja, bilo novčana ili nenovčana, priznaju se po fer vrednosti tek kada je davanje primljeno-dobijeno i kada je izvesno da 
će se Društvo pridržavati uslova povezanih sa davanjima. 
Državno davanje se priznaje na sistematskoj osnovi u Bilansu uspeha tokom perioda u kojima Društvo priznaje kao rashod povezane 
troškove koje treba pokriti iz tog davanja. 
Dodeljivanja povezana sa sredstvima će biti tretirana kao odloženi prihod (pasivno vremensko razgraničenje). 
Državno dodeljivanje koje dospeva za otplatu (koje se mora vratiti) računovodstveno se obuhvata kao korekcija računovodstvene 
procene u smislu u kojem promenu računovod¬stvene procene reguliše MRS 8 Računovodstvene politike, promene računovodstvenih 
procena i greške. To znači da se ne vrši retroaktivno prilagođavanje priznatih prihoda i rashoda u vezi s tim dodeljivanjem, tj. ne vrši se 
korigovanje finansijskih izveštaja za prethodne obračunske periode. Promena procene će uticati samo na finansijske izveštaje tekućeg i 
budućih obračunskih perioda. 
 
2.17. Prihodi 
 
Prihodi se iskazuju po fer vrednosti primljenog iznosa sredstava ili potraživanja po osnovu prodaje roba, proizvoda ili usluga u toku 
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uobičajnog poslovnog ciklusa Društva. Prihod se iskazuje umanjen za PDV, date popuste, rabate i vrednost vraćenih proizvoda i roba.  
Prihodi se priznaju u trenutku kada se roba ili proizvod isporuči kupcu, odnosno kada su svi rizici i koristi po osnovu isporučenih dobara 
preneti na kupca, i kada se njegov iznos može pouzdano utvrditi.  
Prihodi od usluga se priznaju kada je usluga izvršena. Za usluge koje se vrše u dužem periodu, prihodi se priznaju srazmerno 
dovršenosti posla. 
Prihodi po osnovu kamata mogu se iskazivati uz primenu efektivne kamatne stope na vremenski proporcionalnoj osnovi. Oni uključuju i 
prihode od zateznih kamata na zakasnela plaćanja, obračunatih primenom propisane stope zatezne kamate.  
Neophodno je suprotstaviti odgovarajuće prihode i rashode. Ukoliko nije moguće sa odgovarajućom sigurnošću kvantifikovati buduće 
suprotstavljene rashode, priznavanje prihoda treba odložiti. 
 
2.18. Rashodi 
  
Rashodi obuhvataju troškove koji proističu iz uobičajenih aktivnosti Društva (uključuju nabavnu vrednost prodate robe, troškove 
materijala troškove zarada i naknada zarada, ostale lične rashode, troškove amortizacije i rezervisanja i ostale poslovne rashode 
nezavisno od momenta plaćanja) i gubitke (smanjenje ekonomske koristi). 
Rashodi se priznaju i iskazuju u bilansu uspeha kada smanjenje budućih ekonomskih koristi, koje je povezano sa smanjenjem 
sredstava ili povećanjem obaveza, može pouzdano da se izmeri.  
Kada se očekuje da će ekonomske koriti priticati tokom nekoliko obračunskih perioda, a povezanost s prihodom može da se ustanovi 
samo u širem smislu ili poslredno, rashodi se priznaju u bilansu uspeha putem sistemske i razumne alokacije. 
Rashod se odmah priznaje u bilansu uspeha kada izdatak ne donosi nikakve buduće ekonomske koristi ili kada neka stavka prestane 
da ispunjava uslove za priznavanje u bilansu stanja kao sredstvo.  
Rashod se takođe priznaje u bilansu uspeha u slučajevima kada nastane obaveza bez istovremenog priznavanja sredstva. 
 
2.19. Obelodanjivanja 
 
 Direktor finansijsko komercijalnih poslova je dužan da u skladu sa zahtevima svih relevantnih Međunarodnih računovodstvenih 
standarda propiše obelodanjivanja koja će se vršiti u finansijskim izveštajima Preduzeća. 
 
 
2.20. Ispravka fundamentalnih grešaka 
 
Za ispravku fundamentalnih grešaka koristi se osnovni postupak predviđen MRS 8 Neto dobitak ili gubitak, fundamentalne greške i 
promene računovodstvenih politika. 
 
3. BILANS STANJA 
 
3.1. Nematerijalna ulaganja 
 

Pregled bruto stanja i promena na nematerijalnim ul aganjima 
(Računi grupe 01) 

 
(Račun 

010) 
(Račun 

011) 
(Račun 

012) 
(Račun 

014) 
(Račun 

015) 
(Račun 

016)  

1 2 3 4 5 6 7 8 
(2+3+...+7) 

NABAVNA VREDNOST               

1. Stanje 01.01.2016.       11176     11176 

2. Direktna povećanja (nabavke)       676     676 

3. Povećanje prenosom sa ulaganja u pripremi             - 
4. Otuđenje             - 

5. Revalorizacija / obezvređenje             - 

6. Ostala povećanja / smanjenja             - 

7. Stanje 31.12.2016. (1.+2.+...+6.) - - - 11852 - - 11852 

ISPRAVKA VREDNOSTI               

8. Stanje 01.01.2016.       4786     4786 
9. Amortizacija za tekuću godinu        461     461 

10. Otuđenje             - 

11. Revalorizacija / obezvređenje             - 
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12. Ostala povećanja / smanjenja             - 

13. Stanje 31.12.2016. (8.+9.+...+12.) - - - 5247 - - 5247 

SADAŠNJA VREDNOST               

14. Stanje 31.12.2016. (7.-13.) - - - 6605 - - 6605 

Značajnije promene na nematerijalnim ulaganjima u 2016. godini odnose se na:  računarski softver. 
 
Obračunata amortizacija nematerijalnih ulaganja u 2016. godini u iznosu od 461 hiljada dinara priznata je kao rashod perioda i 
uključena u troškove poslovanja u Bilansu uspeha.  
 
3.2. Nekretnine, postrojenja, oprema 
                                                

Pregled bruto stanja i promena na nekretninama, pos trojenjima, opremi i biološkim sredstvima 
(Računi grupe 02) 

Opis 
020 021 022 023 024 025 026 028 02

9  

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 
12 

(2+3+...+1
1) 

NABAVNA 
VREDNOST                     

1. Stanje 01.01.2016. 21,165    559,920  338,780    7,927     927,792 

2. Direktna povećanja 
(nabavke)     52,417 16,124          68,541 

6. Ostala povećanja / 
smanjenja                   - 

7. Stanje 31.12.201 6. 
(1.+2.+...+6.) 21,165  - 612,337 354,904 - - 7,927 - - 996,333 

ISPRAVKA 
VREDNOSTI                     

8. Stanje 01.01.2016.     211,016 146,532     ( 2,677)    
354,871 

9. Amortizacija za 
tekuću godinu      1,9255 17,714           36,969 

10. Otuđenje                   - 

11. Revalorizacija / 
obezvređenje                   - 

12. Ostala povećanja / 
smanjenja             (3,640)     (3,640) 

13. Stanje 31.12.201 6. 
(8.+9.+...+12.)   - 230,271 164,246 - - 6,317    388,200 

SADAŠNJA 
VREDNOST                     

14. Stanje 31.12.20 16. 
(7.-13.) 21,165  - 382,066 190,658 - - 1,610 - - 595,500 

 
Značajnije promene na nekretninama, postrojenjima i opremi u 2016. godini odnose se na sledeće: vodovodna mreža Noćaj, nabavka 
cisterne , povećanje vrednosti hlorogena. 

. Preduze će nema  zaloge na opremi niti hipoteke na građevinskim objektima 

3.3.  Dugoro čni finansijski plasmani 
 

Pregled stanja i promena dugoro čnih finansijskih plasmana 
(Računi grupe 03) 
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Analitič
ki 

račun 

Naziv 
pravnog lica 

Promena nabavne vrednosti Promena ispravke vrednosti 

Saldo 
31.12.2

016. 

Proce
nat 

učešć
a u 

kapita
lu1) 

Usagla
šeno 

31.12.2
015. 
(DA / 
NE) 

Stanje 
01.01.2

016. 

Poveća
nje 

Sman
jenje 

Stanje 
31.12.2

016. 

Stanj
e 

01.01
.2016 

Poveć
anje 

Smanj
enje 

Stanje 
31.12.2

016. 

1 2 3 4 5 6 (3+4-
5) 7 8 9 10 

(7+8-9) 
11 (6-

10) 12 13 

04801 K.SRĐAN 996  191 177  1,010        - 1,010    DA 

04802 M.ZORAN 966  188 173  981       - 981   DA 

04803 J.ALEKSAND
AR 

792  153 141  804       - 804   DA 

04804 Đ.SVETL 834  162 149 847       - 847   DA 

04805 R.RADMIl 974  188 173  989        - 989    DA 

04808 S.ALEKSAN
DAR 

963  186 172  977        - 977    DA 

04809 V.RADOVAN 264  39 30  273        - 273    DA 

 ostalo 654 121 119 656       - 656   
     6,443  1,228 1,134 6537  - - - - 6537      

 
Dugoro čni fin plasmani se odnose na kredite date radnicima , uplate mese čnih anuiteta se vrše obustavom od plate 
zaposlenih. 
 
3.4.  Zalihe l 
 

Pregled stanja i promena na zalihama materijala i r obe 
(Računi od 101 do 103 i od 131 do 137) 

  
                   

MATERIJAL  
     - u hiljadama -         

Opis 
Materijal Rezervni delovi Alat i inventar 

Ukupno 
        

(Račun 101) (Račun 102) (Račun 103)         

1 2 3 4 5 (2+3+4)         

1. Stanje 01.01.2016. 19734  1383 1343  22460          

2. Ulaz 26760 2542 2928 32260         

3. Izlaz (utrošak) 29258 2541 4271 36070         

4. Prodaja       -         

5. Višak       -         

6. Manjak       -         

7. Stanje 31.12.2016. (1.+2.+...+6.) 17266 1384 0 18650         

 
Zalihe u iznosu od  18.650  hiljada dinara su vrednovane po nabavnoj vrednosti. U toku godine nije bilo otpisa zaliha. Nije bilo 

gubitaka zbog umanjenja vrednosti zaliha. 
Nije bilo zaliha koje su založene kao garancija po osnovu izmirenja obaveza.   

 
a) Dati avansi 

 
 
 2016. 2015. 
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Dati avansi za zalihe i usluge 1563 582 
Ispravka vrednosti datih avansa za zalihe i usluge   
Ukupno:  
 

1563 582 

 
 
Na datum bilansa procena rukovodstva je da će za date avanse u iznosu od 1563  hiljade dinara biti izvršena kontra usluga od strane 
dobavljača u vidu isporuke dobara i usluga, iznos avansa od 350 hiljada je po proceni obezvređen i stavljen je na ispravku vrednosti 
datih avansakonto 1590. 
 
Potraživanja po osnovu datih avansa odnose se na sledeća pravna lica: 
 
 
 
 
 

Analitički 
račun Naziv i mesto dobavljača 

Stanje 31.12.2016. 

Bruto iznos 
Ispravka 
vrednosti Neto iznos 

(Račun 159) 

1 2 3 4 5 (3-4) 

15004002 GRADSKA UPRAVA 800   800 

 15001046  AIK BANKA 931  931 

15021080 SLUŽBENI GLASNIK 37   37 

15007010 EPS 79  79 

15007220 EURO CAR 35  35 

150 OSTALO 31   31 

     

 1590  Ispravka vrednosti   350  (350) 
 

      UKUPNO: 1563 

 
3.5.  Potraživanja 
 
 2016. 2015. 
Potraživanja po osnovu prodaje 91,223 93,902 
Potraživanja od povezanih pravnih lica   
Potraživanja iz specifičnih poslova   
Ostala potraživanja    
 
Promene na ispravci vrednosti potraživanja odnose se na sledeće: 
   
Stanje na početku perioda 31,706 40,143 
Novo obezvređenje u toku perioda po osnovu procene nenaplativosti 535  
Naplaćena potraživanja koja su prethodno obezvređena 298  8,437 
Stanje na kraju perioda  59,280 62,196 
 
      Usaglašavanje potraživanja sa dužnicima vrši se jednom godišnje sa stanjem na datum bilansa, dostavljanjem u pisanom obliku 
podataka o stanju potraživanja na taj dan.  
 
 
 
 
3.6.  Kratkoro čni finansijski plasmani 
 2016. 2015. 
Kratkoročni krediti i plasmani - matična i zavisna pravna lica    
Kratkoročni krediti i plasmani - ostala povezana pravna lica    
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Kratkoročni krediti u zemlji   
Kratkoročni krediti u inostranstvu   
Deo dugoročnog kredita koji dospeva do jedne godine 0 1,124 
Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća - deo koji dospeva do jedne 
godine 

  

Hartije od vrednosti kojima se trguje   
Otkupljene sopstvene akcije   
Ostali kratkoročni finansijski plasmani   
Ispravka vrednosti kratkoročnih finansijskih plasmana   
Ukupno:  0 1,124 
 
 
3.7.  Gotovina i gotovinski ekvivalenti 
 
 
 

2016. 2015. 

   
 39,522 60,655 
   
 
3.8.  Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgrani čenja 

 
 2016. 2015. 
Potraživanja za više plaćen porez na dodatu vrednost 1 826 
Unapred plaćeni troškovi   
Potraživanja za nefakturisani prihod   
Razgraničeni troškovi po osnovu obaveza   
Ostala aktivna vremenska razgraničenja 738 1,046 
Odložena poreska sredstva    
Ukupno:  739 1,872 
 
3.9. Vanbilansna  knjiženja 
 
  Dana 21.06.2016 zaključen je ugovor o dugoročnom kreditu između AIK BANKEa.d. Beograd , APOTEKE „Sremska Mitrovica“(korisnik 
kredita) i JKP“VODOVOD“ Sremska Mitrovica( kao solidarnog dužnika). Iznos datog kredita iznosi 20 000 000,00 dinara . Na dan 
21.06.2016. godine  sproveli smo knjiženje vanbilansne aktive i pasive  u datom iznosu.(data jemstva i garancije i obaveze za data 
jemstva i garancije .) 
 
3.10.  Kapital 

 
 2016. 2015. 
Osnovni kapital 547,785 547,785 
Neuplaćeni upisani kapital   
Rezerve 1,415 860 
Revalorizacione reserve   
Neraspoređena dobit 139 1,111 
Gubitak   
Otkupljene sopstvene akcije   
Ukupno:  549,339 549,756 
 
 
       Kod Agencije za privredne registre, upisani novčani kapital iznosi 1 000,00  RSD, upisani nenovčani kapital  547 783 377,38  RSD,  
uplaćeni novčani kapital 1 000,00  RSD  i  uneti nenovčani kapital 547 783 377,38 RSD . 
 

JKP“Vodovod“ je imao zakonsku obavezu da izvrši procenu kapitala na dan 01.01.2013.godine, shodno članu 65. 
Zakona o javnim preduzećima (Sl. glasnik R.S.br.72/2012 i 88/2013). Takva zakonska obaveza proističe i iz Zakona o 
javnoj svojini (Sl. glasnik RS br. 72/2012 i 88/2013) po kome javna preduzeća stiču imovinu na način iz člana 72 i 82 ovog 
Zakona.  
 
 
3.11.  Dugoro čna rezervisanja 
 2016. 2015. 
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3,752 3,417 
 
 

Pregled stanja i promena dugoro čnih rezervisanja 
(Računi grupe 40) 

                  
                

Opis 

Rezervisanj
a za 

troškove u 
garantnom 

roku 

Rezervisanj
a za 

troškove 
obnavljanja 

prirodnih 
resursa 

Rezervisanj
a za 

zadržane 
kaucije i 
depozite 

Rezervisanja 
za troškove 

restrukturiranj
a 

Rezervisanj
a za 

naknade i 
druge 

beneficije 
zaposlenih 

Ostala 
dugoročna 
rezervisanj

a Ukupno 

(Račun 400) (Račun 401) (Račun 402) (Račun 403) (Račun 404) (Račun 
409) 

1 2 3 4 5 6 7 
8 

(2+3+...+7
) 

1. Stanje 01.01.2016.         3,417    3417  

2. Povećanja         414   414 

3. Smanjenja         (79)   (79) 

4. Stanje 31.12.201 6. (1.+2.-
3.) - - - - 3,752 - 3,752 

   

3.12.  Obaveze iz poslovanja  
 2016. 2015. 
Primljeni avansi, depoziti i kaucije 1,382 580 
Dobavljači - matična i zavisna pravna lica   
Dobavljači - ostala povezana pravna lica   
Dobavljači u zemlji 13,845 14,103 
Dobavljači u inostranstvu   
Ostale obaveze iz poslovanja   
Obaveze iz specifičnih poslova   
Ukupno:  15,227 14,683 
 
Usaglašavanje obaveza sa poveriocima po osnovu obaveza iz poslovanja vrši se jednom godišnje sa stanjem na datum bilansa, 
dostavljanjem u pisanom obliku podataka o stanju obaveza na taj dan. Pod datumom bilansa izvršeno je usaglašavanje obaveza . 
Struktura najznačajnih obaveza odnosi se na sledeća pravna lica: 
 

Analitički račun Naziv i mesto dobavljača Stanje 31.12.2016. 

1 2 3 

  43507036 EPS SNABDEVANJE SREMSKA MITROVICA 103920327 2,999 

  43510040 INSA -SERVISIRANJE BEOGRAD-ZEMUN 100001693 1,437 

  43515310 MIMA KOMERC DOO ZEMUN 100421854 929 

  43526013 HIDROKOMERC LUČANI 101266668 917 

  43524060 UNIPROGRES DOO  RUMA RUMA 101342134 815 

  43526003 HIDROVISION BEOGRAD 108655759 775 

  43516010 NIS NOVI SAD 104052135 577 
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  43515350 MD GOLF SREMSKA MITROVICA 102036427 542 

  43527140 C&M D.O.O. RUMA 101913352 534 

  43509060 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREM MITROVICA 100791703 428 

  43522040 TEHNO GRAND SREMSKA MITROVICA 100796381 399 

  43529020 DŽAVIĆ DOO BOGATIĆ 101439255 398 

  43515320 METALIJA' SM SM 103712845 378 

  43504160 GEO PROJEKT SREMSKA MITROVICA 104910987 328 

  43513040 LUKA LEGET' SREM.MITROVICA 100791711 252 

  43521040 SREMSKA TELEVIZIJA ŠID 100928481 240 

  43526140 HELENA GRAF DOO ZRENJANIN 100652703 204 

  43520020 RAČUNOVODSTVENI BIRO SREMSKA MITROVICA 100799242 197 

  43515630 MACAK SREMSKA MITROVICA 100791553 194 

  43526001 HYDRO NS NOVI SAD 101699416 132 

  

  

  

  OSTALI 1,162 

    UKUPNO: 13,845  

 
3.13.  Ostale kratkoro čne obaveze  
 
 2016. 2015. 
Obaveze po osnovu zarada 9,600 8,841 
Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja   
Obaveze po osnovu dividende/učešće u dobitku    
Obaveze prema zaposlenima   
Obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora   
Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima   
Ostale obaveze   
Ukupno:  9,600 8,841 
 
Obaveze po osnovu zarada u iznosu od 9,600 hiljada dinara odnose se na obračunate a neisplaćene zarade zaposlenima za 
decembar. Zarade zaposlenima isplaćene su u januaru 2017. godine. 
 
3.14.  Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgra ničenja  
 
 2016. 2015. 
Obaveze za porez na dodatu vrednost   
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine   
Unapred obračunati prihodi   
Obračunati prihodi budućeg perioda   
Razgraničeni zavisni troškovi nabavke   
Odloženi prihodi i primljene donacije 124,372 122,981 
Razgraničene obaveze za porez na dodatu vrednost 46  
Ostala pasivna vremenska razgraničenja 594 706 
Ukupno:  125,012 123,687 
 
 
 
3.15.   Odložena poreska sredstva i obaveze  
Odložene poreske obaveze utvrđena su na sledeći način:  
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 2016. 2015. 
Odloženi porez po osnovu oporezive privremene razli ke između 
knjigovodstvene vrednosti stalnih sredstava i njiho ve poreske osnovice   
Sadašnja knjigovodstvena vrednost stalnih sredstava 573,841 542,053 
Neotpisana poreska vrednost stalnih sredstava 319,480 275,428 
Privremene poreske razlike  254,361 266,625 
Poreska stopa  15% 15% 
Odložena poreska obaveze   38,154 39,994 
   
Promena na odloženim poreskim obavezama  odnose se na sledeće: 
 
 2016. 2015. 
Stanje na početku perioda 39,994 41,183 
Povećanje po osnovu utvrđenog odloženog poreza u 2016. godini   
Smanjenje po osnovu utvrđenog odloženog poreza u 2016. godini 1,840 1,189 
Ostala smanjenja    
Stanje na kraju perioda  38,154 39,994 
 
4.  BILANS USPEHA 
 
4.1.  Poslovni prihodi 
 2016. 2015. 
Prihodi od prodaje  281,985 298,862 
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe   
Povećanje vrednosti zaliha učinaka   
Smanjenje vrednosti zaliha učinaka   
Ostali poslovni prihodi 18,810 7718 
Ukupno:  300,795 306,580 
 
a) Prihodi od prodaje 
Prihodi od prodaje odnose se na: 
 2016. 2015. 
Prihode od prodaje robe    
Prihode od prodaje proizvoda i usluga 281,985 298,862 
Ukupno:  281,985 298,862 
 
Prihodi od prodaje prema tržištu na kome su ostvareni odnose se na: 
 
 2016. 2015. 
Prihode od prodaje na domaćem tržištu 281,985 298,862 
Prihode od prodaje na inostranom tržištu   
Ukupno:  281,985 298,862 
 
b) Prihodi od aktiviranja učinaka i robe 
 
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe odnose se na: 
 2016. 2015. 
Prihode od aktiviranja ili potrošnje robe za sop.potrebe 36,920 4,550 
Prihode od aktiviranja ili potrošnje proizvoda i usluga za sopstvene potrebe   
Ukupno:  36,920 4,550 
 
c) Ostali poslovni prihodi 
 2016. 2015. 
Prihodi od subvencija, dotacija i slično 18,810 7,718 
Prihodi po osnovu uslovljenih donacija   
Prihodi od zakupnina   
Prihodi od članarina    
Prihodi od tantijema i licencnih naknada   
Ostali poslovni prihodi   
Ukupno:  18,810 7,718 
 
4.2.  Poslovni rashodi 
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 2016. 2015. 
Nabavna vrednost prodate robe   
Troškovi materijala za izradu 79,730 71,172 
Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih primanja 174,745 164,303 
Troškovi amortizacije i rezervisanja 38,842 38,951 
Ostali poslovni rashodi 
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe                                                                          
 

43,291 
(36,920) 

34,625 
(4,550) 

Ukupno:  299,688 304,501 
 
a) Troškovi materijala za izradu 
 2016. 2015. 
Troškovi materijala za izradu 26,400 19,969 
Troškovi ostalog materijala (režijskog) 10,476 9,574 
Troškovi goriva i energije 42,854 41,629 
Ukupno:  79,730 71,172 
 
 
b) Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih primanja 
 
 2016. 2015. 
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) 115,935 104,838 
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca 20,821 18,829 
Troškovi naknada po ugovoru o delu 277 111 
Troškovi naknada po autorskim ugovorima   
Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima 9,159 11,564 
Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora   
Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora 1,629 1,852 
Ostali lične rashodi i naknade 26,924 27,109 
Ukupno:  174.745 164,303 
 
 
 
c) Troškovi amortizacije i rezervisanja 
 2016. 2015. 
Troškovi amortizacije 38,428 38,217 
Troškovi rezervisanja za garantni rok   
Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava   
Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite   
Rezervisanja za troškove restrukturiranja   
Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih 414 734 
Ostala dugoročna rezervisanja   
Ukupno:  38,842 38,951 
 
d) Ostali poslovni rashodi 
 2016. 2015. 
Troškovi proizvodnih usluga 25,268 22,447 
Nematerijalni troškovi 18,023 12,178 
Ukupno:  43,291 34,625 
 
4.3.  Finansijski prihodi 
 2016. 2015. 
Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica   
Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica   
Prihodi od kamata 305 576 
Pozitivne kursne razlike 13 4 
Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule  104 36 
Prihodi od učešća u dobitku zavisnih pravnih lica i zajedničkih ulaganja   
Ostali finansijski prihodi   
Ukupno:  422 616 
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4.4.  Finansijski rashodi  
 2016. 2015. 
Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima   
Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima   
Rashodi kamata 0 11 
Negativne kursne razlike   
Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule 0 2 
Rashodi od učešća u gubitku zavisnih pravnih lica i zajedničkih ulaganja    
Ostali finansijski rashodi   
Ukupno:  0 13 
 
4.5.  Ostali prihodi  
 2016. 2015. 
Ostali prihodi 626 727 
Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine  7,954 
Ukupno:  626 8,681 
 
 
 
 
 
Ostali prihodi odnose se na: 
 

2016. 2015. 

Dobitke od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme 20 259 
Dobitke od prodaje bioloških sredstava   
Dobitke od prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrednosti   
Dobitke od prodaje materijala   
Viškove   
Naplaćena otpisana potraživanja 60 114 
Prihode po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika   
Prihode od smanjenja obaveza 19 10 
Prihode od ukidanja dugoročnih rezervisanja    
Ostale nepomenute prihode 527 344 
Ukupno:  626 727 
 
Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine odnose se na: 
 2016. 2015. 
Prihode od usklađivanja vrednosti bioloških sredstava   
Prihode od usklađivanja vrednosti nematerijalnih ulaganja   
Prihode od usklađivanja vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme   
Prihode od usklađivanja vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana i hartija od 
vrednosti raspoloživih za prodaju 

  

Prihode od usklađivanja vrednosti zaliha    
Prihode od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih 
plasmana (naplaćena indirektno otpisana potraživanja) 

0 7,954 

Prihode od usklađivanja vrednosti ostale imovine   
Ukupno:  
 
 

0 7,954 

 
4.6.  Ostali rashodi 
 2016. 2016. 
Ostali rashodi 1,596 9,156 
Rashodi po osnovu obezvređenja imovine 535  
Ukupno:  2,131 9,156 
 
 
 
 
 
Ostali rashodi odnose se na: 
 2016. 2015. 



JKP* VOD OVOD u Srems ka Mitrovica
Napomene uz finansijske izve5taje za godinu zavr5enu 31. decembra 2016.
(Svi imosi u tabelama izraieni su u 000 dinara, osim ukoliko nije drugaiije navedeno)

Gubitke po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih ulaganja,
nekretnina, postrojenja i opreme
Gubitke po osnovu rashodovanja i prodaje biolo$kih sredstava
Gubitke po osnovu prodaje ude56a u kapitalu i hartija od vrednosti
Gubitke od prodaje materijala

87

Manjkovi
Rashode no osnovu efekata ugovorene za5tite od rizika
Rasflcde po osnovu direktnih otpisa potraZivanja
Rashodi po osnovu obezvredenja postr. u pripremi
Rashodi po osnovu obezvredenja datih avansa
Ostiale nepomenute rashode
Ukupno:

4.7. Porez na dobitak

Dobit pre oporezivanja

Poreski rashod perioda
Porez na dobit za godinu
Korekcije prethodnih godina
Ukupno poreski rashod perioda

OdloZeni porez
Odlo2eni poreski prihodi
Ukupno odloZeni porez
Neto Dobitak

550 6,005
2,677
350
371,046

1,596 9,156

2016.

2016.
1,725

1,725

1,840
1,940
139

24

4.E. Rezultat

Ostvaren je pozitivan finansijski rezultat u iznosu 23 695,31 dinara, umanjen ie za poreski rashod perioda (l 74 gn,B) i u\iedan za
odlozene poreske prihode (1 839 520,37) tako da neto dobitak iznosi 138 743,45 dinara.

4.9 . Sudskl sporcyi

lJ svom redovnom poslovanju DruStvo ie ukljuceno u sudske turbe i sporove. Rukovodstvo smatra da nema takvih potenciFHl
obaveza za koje druStvo odekuje da mogu imati materijalno znacajan uticaj na tinansijske izvestaje za period koji se zavdava sa
31.12.2016,godine.

4.10. Dogadaji nakon datuma bilansa stanja

Nakon izve5tajnog perioda pa do dana sastavljanja Napomena uz finansijske izve5taje preduze6e je izmirilo
dobavljadima u iznosu od 13.M5 hiljada dinara koje nisu bile izmirene na datum na koji se sastavlja bilans stanja.

obaveze prema

(fluvHatt6
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