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HAR3OPHOM OrqEOPy 14 Et4PEKTOPy
JKn "ycIyrA" ouAtll4

l43BElUTAJ H E3AB]4CHOr PEB'I3OPA

Keanu$u xoea+o M uurbetbe

Izlaapu:nnm cMo pearasrajy Snnancujcxrx rseeu:raja JKn "yCflyfA' OUAUI/ (y garueru reKcry
"[1pe4yeehe") xoju o6yxearajy rseeuraj o Sunancrjcxona nonoxajy (6rananc craraa) na gau 31.
Aeqeu6pa 2021. rognne u oAroBapajyhu nseeu:raj o yr<ynnoM nocnoBHoM pe3ynrary (6ltnanc ycnexa), sa
roA[Hy xoja ce 3aBp[uaBa na raj gan, Kao I nperfle.q sxavajuux paqyHoBoAcrBeHux nont,trtaKa I HanoMeHe
ys Snnancujcxe rseeulraje.

Ho nau:eu MtaurbeH,y, oct4M sa e$exre xopexqraja no nilraFbilMa xoja cy HaBeAeHa y nacycy ocHoBe sa
xaanuSuxoaaHo peB[3opcKo Mt4uJrbeH,e, npilnoxenu $unancrajcxu rsaeulraju llpe4yaeha iacraerbeHI
Ha AaH 31. geqeu6pa2021. rogilHe, ucrt4Hr4ro t,t o6jexruano npraxasyjy, no cBt4M naarepnjanno sxavajnnna
nilTahbIMa, Sruancujcxu nonoxaj, pe3yflTare beroBor nocfloBarua Kao r o6enogabilBahba y
HanoMeHaMa ye Qllnancujcke uaaer.r:raje, sa roAlrHy xoja ce saBpruaBa na' raj AaH, y cKnaAy ca
paqyHoBoAcrBeHilM nponrcilMa Peny6nuxe Cp6uje.

Ocnoea sa peeusujy

Pee]4sr,rjy cMo 143Bptu14n14 y crcnaAy ca Mefiynapo4nr,trrlt craHAapAilMa pearsuje (l4CA). Haue
o.qroBopHocrl4 y cKnaAy ca rhM craHAapAuMa cy Aerarbnuje onucane y oAerbKy nseeulraja xojr je
HacnoBrbeH O4roeopnocril peBusopa 3a peBilsltjy $llnancrjcxr,rx rseeulraja. Mu crvro He3aBt4cHll y
oAHocy xa [1pe4ysehe, y cxna4y ca EruvrrM KoAeKcoM aa npo$ecuoHaflHe pavynoeof;e O46opa aa
Melynapo4He errq'Ke craHAapAe sa paqyHoBole (IESBA tr(o4erc) il errvKuM-saxreiilryra-xojra cy
peneBaHrHll 3a Hauy peausujy $uHancujcux u3Beruraja y Peny6nu1u Cplnju v1 ucny1lAnv cMo Harue
Apyre erl,lqKe oAroBopHocr]4 y cKnaAy ca oBr4M 3axreBuMa u IESBA Ko4excou. Cuarpanao Aa cy
peausnjcxr AoKa3il xoje cnlto npn6aeunr AoBorbHr4 ta aAeKBarHu Aa HaM npyxe ocHoBy 3a Haue
raanuQu xoaaHo M14 uJrbehbe.

ocnoea sa xean u$,uKoeaHo M at tilrbelbe

l-lpe4ysehe y oKBtlpy crallHe ilMoBnHe taMa ilcKa3aHy ],rMoBt4Hy sxatajue BpeAHocl,r (ao4oaogHe n
KaHaJril3aql4oHe Mpexe il Ap), xoja cxo4no qnaHy 10 u 11 3axona o jaeHoj ceojrxn Peny6nrxe Cp6raje
npeAcraBrba jaeny caojutry (Cnyx6enu l-nacHrx PC,6p.7212011,8812013, 10512014, 10412016 - ap.
3aKoH, 10812016, 11312017, 9512018 a 15312020). Ocnuaau ra l-lpe4yeehe nenaajy y nornyHocrr4
peryn[caHe ueflyco6ue oAHoce no ocHoBy xoptuheua HenoKperHocrtr, oAHocHo Haq[H I ycnoBe
rcxopnu:hasaFba il ynpaBrbaba 4o6pranlta y onr.r.rroj ynorpe6n ra ,qo6prarua oA onurer t4Hrepeca. ys ro,
Ilpe4ysehe je na 4air 6rnanca y oKBt4py HeKperHilHa, nocrpojersa u onpeMe y npilnpeM[ ucgasano H3Hoc
oA 27.811 xnmaga AuHapa, rojr nornue ns panujux nepr4oAa. Ilpe4ysehe nrje eprunno npoqeHy fi
npil3HaBabe naaegennx cpe.qcraBa y cKnaAy ca 3axreBr4Ma AarilM y MCAil sa MCn 17 - Hexperr.rr,,|ne,
nocrpojerua il onpeMa. flpunnxona o6aerbarba peersuje, HilcMo 6nnn y uoryhxocru Aa yrBpAt4Mo eSexre
noMeHyror nilrarba na QunaucnjcRe rsaeu:raje xojr cy cacraBrbeHil Ha Aan 31 .12.2021. rogune. 36or
HanpeA HaBeAeH[x qt4lbeHilLla, HrcMo y naoryhnocr]4 Aa nporBpAr4Mo r4cKa3aHe BpeAHocril HeKperH[Ha,
nocrpojeua I onpeMe Ha AaH 6unaHca rexyhe I nperxoAHe roA[He.
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[43BEUTAJ HE3AB[4CHOr pEBt43OpA JKn ,'yCIyrA,,, ouALltl

Y Hanonaenr 8 ya $r'lFraHcujcxe rseeutraje, Flpe4ysehe je o6eno4arrno norpaxilBaFba no ocHoBy npogaje,y 143Hocy o4 179'581 xwbaAa ArHapa 6pyro u KyMynrpaHy rcnpaBxy Bpe,qHocl4 y r,r3Hocy og 147.s11xuJbaAa AilHapa. Hrcnao 6nnu y uoryhnocru 4a npu6aanrrao nornyno noy3AaHe ran$op^aaqnje o crapocxojcrpyKrypil HaBeAeHilx norpaxilBaba, s6or qera Hl4cMo y rr,toryhnocrv Aa ca cnrypnou.rhy norap4raruo ga je
t4HAilpeKraH ornilc oBl4X noTpax[Baba npoqebeH il npilsHar y $ranancrajcrun ]4seeuJralrarrra y 

"-rav d,yceojenoru paqyHoBoAcrBeHoM nonlarilKoM xoja je 4eSrnnr,rtana y r{naHy ga, crae 6, npenaa xojojIlpe4yeehe Bprlrl4 t4l{.qnpeKraH ornrc 3a norpaxuBa}ba oA vrajer je p6*. .i ;"r;;y ;;ou:no rajuane 60
AaHa, v cxoAHo roMe,qa cy norpaxrBaFba oA KynaLla peanHo r o6jexrreno rcxaaaHa'y 6nnancy craFba 1,,1noBe3aH''l paqyHLl npnxoAa u pacxoAa y 6nnaHcy ycnexa. Y3 ro, l-lpe4ysehe xrje o6es6e4rano gorase oycarflalueHocr]4 craba norpaxnBalba Ha AaH 6rnanca y 3aAoBorbaaajyhoj rrrrepra, nrarra cMo Mt4 6nnn ynaoryhnocrn 4a yo6ll'lajeHilM nocrynqilMa peBta3raje norip4urro cra*e norpax[Balba o,q Kynalla Ha AaH6nnanca.

Y Hanouenn 13 ys (5ranancrjcxe neeeuraje, o6eno4arueHa je ape4nocr 14 crpyKrypa ocHoBHor KanilTana y
6unancy craH,a I ro ApxaBHil Kan[ran y il3Hocy on 9,213 inr"aaa AnHapa fi ocranfi ocHoBHr4 Kan]4ran y
143Hocy o4 161.084 xrarua.qa AuHapa. llpe,qysehe nnje ycarnaclrflo ocHoBH[ Kanuran xojra je ra*"a4 y6unancy craba ca ocHoBHl4M Kan[ranoru xojra Je peiracrpoBaH y perucrap Arenqraje 3a nphBpeAHeperilcrpe' Y Perucrap xo4 Arenquje sa nprepeAHe per[crpe ynilcaH je ocnoanu'HoBqaHil KanilranocHnBaqa onu:rune ou-ar-Ia y il3Hocy o4 9.213 xr4rbaAa Ar4Hapa,4aHi eo.oo.1ggg. roAilHe. n&;;eeugeHqujaua llpe4yseha, HaBeAeHr ocraflil ocHoBHr4 KantaraJr ce ogHocrl na oa6putxy ao4e Mecnasaje4nuqa y l43Hocy og 40.446 xnlbaAa .qilHapa, $a6prary eo4e Eyr,ler Onu:rune y- r.ro.y og 30.2g9
xfiJbaAa AilHapa' lVlecna sajegnraqa KaHanil3allilja y nsnocy oa io.e+3 xrrua4a ArHapa, eoxg eaKanilranHa ynararua' y ilSHocy og 11.476 xtlrba,qa A[Hapa, craH y Oqaqnua y ,ir,o"y o4 569 xrarsaga
A[Hapa, BaHnocfloBHa cpe,qcrBa xoja ce Kopt4cre y nocfloBHe cBpxe y nsHocy o4 18O xr4rbaAa AuHapa,ynoxeHa cpeAcrBa 5a cran y il3Hocy og 12 xunaAa A[Hapa il Ha ocranta Kanlran y [3Hocy oA 5g.769xvhaAa AnHapa rs paHnjer nepilo,qa.

Y HanoueHu 16-ys,Qranancujcxe usauraje, l-lpegysehe je o6eno4aH[no craFbe ocranhx KparKopoqHr4x
Sunancnjcxrx o6aei:sa y r3Hocy oA 13.597 xuroaAa 4ranapa, xoje Hajeehr,tM rqenoM norilr{y ns paHrjer
nepuoAa. Hucuo 6hnu y rraoryhHocru ga yo6ravajeHr4M nocTynqr,rr,/Ia pearrrsuje'norep4nMo craFbe oBilxo6asesa, Hutn Aa npoLleHilMo yrraqaj HaBeAeHor nilraba Ha npilnoxene $ranancrajcxe useeu:raje ycne4
HeAocrarKa HeonxoAH t4x noysAaH ilx r n$oprua quja.

Y^Halouenr 18 ys $ranancutjcxe nsaeu:raje, o6enogabeHe cy o6aaese npeMa 4o6aarsavrMa y il3Hocy oA
13.764 xilrbaAa AilHapa. Hrcuo Aolunw AoKa3e 4a l-'lpe4ysehe nn,ta ycarflauJeHo craFbe ceojrax ooaaesaca snavajHrjurvr 4o6aaruaqilMa, Hilrt4 cMo t'tu 6unu y naoryhxocrv Aa nyreM HeaaBncHrx norBpAa
9::,_.9pr',norBpAt4rYlo 

craFbe oelax o6aeeea, s6orrora luro Ha HauJ 3axreB HLlcy oAroBopunr,r 4o6aaruavra
I?l_1o]1"Je ucKa3aHa o6aeesa y usHocy og 1.500 xurbaAa ArHapa, a Ha ocHoBy apahenux He3aBucHr4x
norBpAa-peBrsopa' yoqeHe cy pa3nuKe y u3Hocy og 2.676 xrrbaAa AilHapa. ba uaee4enil il3Hoc
l-lpegysehe je enue ilcKa3ano caoje o6aee3e, Hero uro cy floOaarbaqr ilcKa3aflla caoja norpax[BaFba.llpoqec ycarnaluaBaFba cratta naelyco6nrx o6aeesa N' 

'norpaxilBar+a 
nrje Bpu.reH Ao AaryMacacraB.rbarsa oBoT rsseuraja.

Y Hanouenr 21 ys hunancnjcre rsaeu:raje, o6eno4arueHe cy oAnoxeHe nopecKe o6aeese y n3Hocy oA4'848 xnnaAa AhHapa. 36or nprapoAe eBnfleHlltaja l-lpe4ysehi xoje cy pefleBaHrHe 3a il3paAy o6pavyna
oAnoxeHl,x nope3a, HilcMo 6unu y ruoryhnocru .qa norBpAl4Mo cralbe ucKa3aHilx oAnoxeHr4x nope3a, HilTr4
Aa npoLleHiluo yruqaj HaBeAeHor nilraFba Ha nphnoxene snnancnjcxe useer.r.rraje.

Cxpema*e nax{t+,e

Y Hanouenra a2 f) ys Sraxancrajcre neaeurraje, l-lpe4yeehe je o6eno4axnno nocrojaH,e cy4cKr4x cnopoBa
:?{-:Y.I-l"ly, Yo t1l'poLleHy Aa oau $ranancrajcxr usaeu:rajt4 He aaxreealy xopexqraly y norneAy Ao.qarHorpe3pBilcaFba 3a noTeHqiljanxe o6aee3e no ocHoBy cyAcKr4x cnopoea. flperrra'raiaeg:raly- xoiu cuonpu6aaunu oA aHraxoBaHor aABoxara, nport4B npegyseha je norpenyrc 12 cnopoBa no pa3HilM
ocHoBaMa. Y nonaeHyrou rseeu:rajy nuje nase,qeHa BpeAHocr cnopa. li'acro nnanvt gpyre unsoprvraqraje
Ha ocHoBy xojttx 6u npoqeHHnl,t Aa nu 6u SunaHcujcxn usaeu:rajra saxreeanra xopexqrle no HaBeAeHoMnt,tTatt,y. :

(uacmaena ce ua cnedehojcmpauu)
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t43BElurAJ HE3ABI4cHor pEBt43opA JKn .ycJIyrA',, oUAqt4 (uacmaeax,

I-lpegyeehe je 4erarunrie o6enoganrno KopeKLI4je ynope4nux noAaraxa y Hanonaenu 2.1. ysSunaHcujcreuseeu:raje, MaAa y 1unaacy craba Hilcy. KopilroBaHu ynope4Hu noAaqil, eeh cy eeexru xoperqrjanprKa3aHil y rexyhoj roAuHl4, s6or qera nuje o6es6efieni ynopeAuBocr noAaraKa rexyhe I nperxoAHeroAilHe.

llpe4ysehe je raepunno norperuHy xnacuQrxaqrjy norpaxuBaFba oA Kynalla y Ennancy cra'ba, g6or rorauro je norpaxrBaFba oA Kynaqa y seMrbr y rexynoj u nperxo4noj ,oani^, il*;.;;;l;rarapyAorl-a 0040- IlorpaxueaEa oA Kynaqa y uHocrpaHcrBy, a rpe6ano ji n" ,* t4cKaxe y oKBl4py Aol-l-a 0o3g -llorpaxueaua oA Kynalla y 3eMrbn.

Hau:e urulrueFbe He caApxt4 pe3epBy no HaBeAeHt4M nilTarutaMa.

Kruyuua peeusujcxa numatba

Qvv]a peerasra.lcxal nrraFba cy nilrahba xoja cy, no HauJeM npoSecronanHoM npocyfluaauy, 6una o4najaeher snauaja y nar.uoj peausraju 6rananoajcxrr, ,."eurra.ia sa rexyhra nepraog. oea nurarua cypa3MarpaHa y KoHreKcry peeusrje SrurnaHcnjcxux useeuraja y qeflnHI r,t y-SoprrarapaFby Hauer Millurbe'bao riuMa, r HilcMO 143Henl,1 us40ajeno MvrlurbeFbe o oBr4M nfiTab]4Ma.
I

odeoeopuocm pyqoeodcmea u nuq,a oenauhenux 3a ynpaetbabe npoq,ecou $uuaucujcxoeu3eramaeaba

Pyxoeo4creo je oAroeopHo 3a npilnperr,ty u $ep np*eHrar.I,rjy oaux Sr,lraxcrajcxux ueaeuraja y cKnaAy caMelynapo4nuM craHAap4unaa $uxancujcxor il3Ber.JJraBaba 3a Mana u cpe,qba npaBHa nuqa (MCol4 saMCI-I) u 3a oHe rHrepHe KoHrpofle sa xoje oApeAr4 .qa cy norpe6He sa npilnpeMy eruaxcujcxnx ueaeurajaxojr ne caApxe nnareprjanno anavajne norpellHe ilcKa3e, Hacrare ycneA Kpl4M]4HaflHe paAbe nJ.rHrpeuKe.

[1pr cac-raerba]by SraHancrajcxux reaeu:raja, pyKoBoAcrBo je o4roaopno 3a npoqeny cnoco6nocrul-lpe4yeeha Aa HacraBil ca nocroBaFbeM y cKnaAy ca HaqeJroM crarHocrr4, o6eno4aruyjyhu, no norpe6u,nfiTatba xoja ce oAHoce Ha cranHocr nocnoBaba il nprMeHy Haqena cranHoc,4 nocfloBaFba KaopaqyHoBoAcrBeHe ocHoBe, ocl4M aKO pyKOBoACTBO HaMepaBa Aa nvRB,/,AVtpa Ilpe4ysehe unr 4a o6ycrasunocJroBarbe, taflil HeMa Apyry peanHy naoryhnocr ocuM Aa ro ypa,q[.

rnqa oanau:hena sa ynpaBrbabe cy oAroBopHa 3a Ha.qrneAaue npoqeca $rxaHcrajcxor uaeeulraBabaflpe4yseha.

Odeoeopuocm peeusopa sa peeusujy guuaucujcxux useeutmaja

Hau quru je crrqarue yBepaBaFba y pasyrvrnoj Mepil o roMe Aa $unaxcrajcxu usaeurraju, y3er[ y qen1,Hil,
He ca.qpxe naareprjanno snavajHe norpeluHe ucxa3e, Hacrafle ycne4 Kpr4MfiHanHe pa4Fbe 1afln rper.uKe, 14[sAaBabe useeu:raja peB[3opa roju cagpxu Halue M[uJrberue. YaepaBahbe y pagyMloj Mepn GHaqaBa
BI4CoK H,IBO yBepaBaba, afln He npeAcraBrba rapaxqurjy 4a he peerasuja-cnpo"e4""a y cKnarqy caMe[ynapo4nrM craHAapArMa peBr3uje yeex orKpr4n4 rtaaiepraianxo norpeluHe ucKa3e aKo raKB,, nocroje.llorpeuJHu trcKa3n Mory Aa HacraHy ycne4 Kpt4Mt4HanHe paA]be ilnfi,rpelxKe ra cuarpajy ce naarepujannoenavajnuu axo je paeynlHo oqext4Baru 4a he onr, noje4unaqHo rnu s6rapno, vrrq"i, ,irL*oror"*" oAflyKe
Kopr4cHhKa ,qoHere Ha ocHoBy oeux Snxancrjcrux usaeu:raja.

Kao 4eo peeusraje y cKnaAy ca l4cA craHAapAilMa, Mr.npilMeruyjeruo npo$ecroxanxo npocyfrBalbe iloApxaBaMo nposecuonanHI cKenrrllilsaM roKoM peerasnje. lzlcro raxo, lr,rr,r:

r Bpululvto n4exrn$uxa qniy u npoqeHy pl4slrKa o4 ruarepujanno sxavajnux norpetxHr4x r4cKa3a y
$lnancujcxfiM l4sBelurajurua, uacranilx ycneA Kpr4MilHaflHe paAbe ilnh rpeuKe, ocMr4lurbaBabe uo6asrbal+e peausujcxux nocrynaKa xojra cy nprxna.qHr 3a re pt.tar4Ke, r npra6aarbabe ,qoBorbHoa.qeKBarHilx'peausujcxux rqoKa3a Aa o6es6e.qe ocHoBy 3a Mfilurberue peBta3opa. pr,4silr ga nehe6ntu ugenrusrxoaanu naarepujanuo snavajHr,t norper.rJHr4 r4cKasil rojra cy pe3ynrar Kpl4MfiHarHepaAbe je aehu Hero 3a norpeluHe ucKase Hacrane ycneA rpeluKe, saro [!ro Kpr4MrHanHa paAlba
Moxe Aa yKjbyt{]4 yApyxl4BaFbe, SancraQraKoBahbe, HaMepHe nponycre, naxHo npeAcraBrbarbe
nnu gao6unaxebe rHTepHe KoHTpone.

(uacmaena ce ua cnedehojcmpauu)
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]43BE1UTAJ HE3ABI4CHOr PEBI43OPA JKN ''YCflYrA',, O HacmaeaK,

ocHoBy roje je cacraBrbeH oaaj rsaeuraj Hesaaucuor

' crrqeuo pa3yMeBaFbe. o uHrepHnM KoHTponaMa xoje cy peneBaHTHe sa pearasrajy pa4raocMl4tu'baBarua peensrjcKHx nocrynaKa xojra cy npraxna4ir,r y AarrM oKonHocrrMa, arn He y Lll,rrby[3paxaBaba MilLurbe]ba o eQuxacuocrt4 ct4creMa uHTepHtax KoHrpona eHTilTera.

. BpuJr4Mo npoLleHy npuMebeH[x paqyHoBoAcrBeHux nonilrnfta n y xojoj Mepl,t cy pa3yMHepaqyHoBoAcrBeHe npolleHe il noBe3aHa o6eno4aruneaua xoje je rasapunno pyKoBoiqcrBo.

r .Qonocruo 3aK,byqaK o np[KnaAHocrr npuMeHe Haqefla craflHocn4 Kao paqyHoBo4crBeHe ocHoBeoA crpaHe pyKoBoAcrBa n, Ha ocHoBy 
_npilKynrbeHhx peBil3njCxr,rx'no*aJ,-la-nr nocrojruareprjanna He[3BecHocr y Be3ta ca AoiaDaj[rvl" ,n, ycrbrranaa kolra Mory Aa ,."so.y 3Hai{ajHycyMlby y norfleAy cnoco6uocrr eHrtarera Aa HacraB[ ca nocnoBa]beM y cKfla*y ca HaqenoMcranHocrl4' Axo saxruyvuuo 4a nocrojn rraareprjanHa Heil3BecHocr, Mr4 y cBoM useeurajy crphenaonaxEy Ha noBe3aHa o6eno4aunaarua y Qraxancujcxru roeer.uiajurrra nnn, aKo raKBao6enoAabilgarba Hilcy aAeKBarHa, nogra$raxyjerr,to aio;" 

- 
rru:rueue. HauJil gaKrbyqLln cesacnraajy tra peensujcKilM AoKa3[Ma np[KynrbeHr4M Ao rqaryMa nseeurraja peBil3opa. Meflyrr,rru,6y4yhra 4orafiajra unu ycnoln Mory 3a nocfleAfiqy 4a urt,tajy'4a eHrmrer npecraHe 4a nocnyje yCKnaAy Ca HaqenOM CTaflHOCTT/r.

' Bpt'urn/lo npoLleHy yKynHe npeoenraqmje, crpyKrype .r caApxaja Srauancrjcxnx usser.uraja,yxruyvyjyhta o6eno4aruuealba, r Aa nil cy y 6nxlncrjcxrna rasaer.urajranra npr*"i"r" ocHoBHerpaxcaxqu.ie n 4oraflaju Ha raKaB Haq[H rqa ce nocr[rHe 6ep npesenraq,ala.

' KonayxutlilpaMo ca fll4l-lrMa osnaulheHru 3a ynpaBrbaue, rsruefly ocranor, o nnaH[paHoMo6nruy il BpeMeHy peausrje r snavajxnna peirasr,rjcxnrvr Hana3ilMa, yxruvyjyhra cae onavajHe
HeAOCTaTKe [HTepHe KoHrpone xoje crrao rgexrnQrxoBanr roKoM peansuje. "'

r Taxole, HauJ paA je ycxnafler'r ca pefleBaHTHrM eruqKrM 3axreBnMa y norneAy He3aBilcHocrr 14ca flil1{rMa oenauJheH[[4 3a ynpaBrbabe pa3MarpaMo cBe oAHoce I ocrafla nilTa]ba 3a KojaMOxe pa3yMHO Aa Ce npernocra1n Aa yrilqy Ha Hauy He3aBficHOCT, rA r4e je ro uoryhe, onoBe3aHt4M MepaMa 3auJTr4Te.

flaprnep xojra je aHraxoBaH y peensrjr na
peBil3opa je 4p Maprana l-aeprnoauh.

Y Bpruavxoj E,atsu, 17.06.2022. roguae
1 4p Maprxa l-aeprnoenh

flnqenqnpanr oenaluheHil peBil3op td AilpeKrop
"AUDITING" 4oo Bpravxa Earua"
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Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08063753 Шифра делатности 3600 ПИБ 101429529

Назив JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE USLUGA ODŽACI

Седиште ОЏАЦИ, Железничка 45

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2021. 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 + 0009
+ 0017 + 0018 + 0028) 0002 388.406 338.399 355.127

01 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 +
0005 + 0006 + 0007 + 0008) 0003 4. 261 51 107

010 1. Улагања у развој 0004

011, 012 и 014
2. Концесије, патенти, лиценце, робне
и услужне марке, софтвер и остала
нематеријална имовина

0005 261 51 107

013 3. Гудвил 0006

015 и 016
4. Нематеријална имовина узета у
лизинг и нематеријална имовина у
припреми

0007

017 5. Аванси за нематеријалну имовину 0008

02
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И
ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 +
0014 + 0015 + 0016)

0009 5. 387.833 338.018 354.672

020, 021 и 022 1. Земљиште и грађевински објекти 0010 241.972 231.230 238.923

023 2. Постројења и опрема 0011 109.659 75.340 84.662

024 3. Инвестиционе некретнине 0012 2.550 2.715 2.882

025 и 027
4. Некретнине, постројења и опрема
узети у лизинг и некретнине,
постројења и опрема у припреми

0013 28.347 28.347 28.067

026 и 028
5. Остале некретнине, постројења и
опрема и улагања на туђим
некретнинама, постројењима и опреми

0014 5.305 386 138

029 (део) 6. Аванси за некретнине, постројења и
опрему у земљи 0015

029 (део) 7. Аванси за некретнине, постројења и
опрему у иностранству 0016

03 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА 0017

04 и 05

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА
ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 +
0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 +
0027)

0018 6. 312 330 348



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

040 (део), 041 (део) и 042 (део)
1. Учешћа у капиталу правних лица
(осим учешћа у капиталу која се
вреднују методом учешћа)

0019

040 (део), 041 (део), 042 (део) 2. Учешћа у капиталу која се вреднују
методом учешћа 0020

043, 050 (део) и 051 (део)

3. Дугорочни пласмани матичном,
зависним и осталим повезаним лицима
и дугорочна потраживања од тих лица
у земљи

0021

044, 050 (део), 051 (део)

4. Дугорочни пласмани матичном,
зависним и осталим повезаним лицима
и дугорочна потраживања од тих лица
у иностранству

0022

045 (део) и 053 (део) 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и
зајмови) у земљи 0023

045 (део) и 053 (део) 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и
зајмови) у иностранству 0024

046
7. Дугорочна финансијска улагања
(хартије од вредности које се вреднују
по амортизованој вредности)

0025

047 8. Откупљене сопствене акције и
откупљени сопствени удели 0026

048, 052, 054, 055 и 056
9. Остали дугорочни финансијски
пласмани и остала дугорочна
потраживања

0027 312 330 348

28 (део), осим 288 V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА 0028

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0029

 
Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037
+ 0038 + 0044 + 0048 + 0057+
0058)

0030 54.513 42.767 37.393

Класа 1, осим групе рачуна 14 I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035
+ 0036) 0031 7. 5.029 4.167 3.113

10 1. Материјал, резервни делови, алат и
ситан инвентар 0032 4.526 3.697 2.621

11 и 12 2. Недовршена производња и готови
производи 0033

13 3. Роба 0034 369 307 335

150, 152 и 154 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у
земљи 0035 134 163 157

151, 153 и 155 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у
иностранству 0036

14 II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ
ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА 0037

20
III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ
ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042
+ 0043)

0038 8. 32.070 18.557 13.828

204 1. Потраживања од купаца у земљи 0039

205 2. Потраживања од купаца у
иностранству 0040 32.070 18.557 13.828



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

200 и 202 3. Потраживања од матичног, зависних
и осталих повезаних лица у земљи 0041

201 и 203
4. Потраживања од матичног, зависних
и осталих повезаних лица у
иностранству

0042

206 5. Остала потраживања по основу
продаје 0043

21, 22 и 27 IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА
ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047) 0044 9. 511 435 1.185

21, 22 осим 223 и 224, и 27 1. Остала потраживања 0045 511 435 1.185

223 2. Потраживања за више плаћен порез
на добитак 0046

224
3. Потраживања по основу
преплаћених осталих пореза и
доприноса

0047

23
V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 +
0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)

0048

230 1. Краткорочни кредити и пласмани -
матично и зависна правна лица 0049

231 2. Краткорочни кредити и пласмани -
остала повезана лица 0050

232, 234 (део) 3. Краткорочни кредити, зајмови и
пласмани у земљи 0051

233, 234 (део) 4. Краткорочни кредити, зајмови и
пласмани у иностранству 0052

235 5. Хартије од вредности које се
вреднују по амортизованој вредности 0053

236 (део)
6. Финансијска средства која се
вреднују по фер вредности кроз Биланс
успеха

0054

237 7. Откупљене сопствене акције и
откупљени сопствени удели 0055

236 (део), 238 и 239 8. Остали краткорочни финансијски
пласмани 0056

24 VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ
ЕКВИВАЛЕНТИ 0057 10. 15.487 18.347 18.460

28 (део), осим 288 VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА
ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0058 11. 1.416 1.261 807

 
Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА
ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 +
0030)

0059 442.919 381.166 392.520

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0060 12. 1.303 1.303 1.303

ПАСИВА

 
А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 +
0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411
- 0412) ≥ 0

0401 393.039 353.526 365.700

30, осим 306 I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 0402 13. 170.297 170.297 170.297

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0403



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

306 III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА 0404

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0405

330 и потражни салдо рачуна 331,332,
333, 334, 335, 336 и 337

V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ
РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ
ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ
СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ
ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА

0406

дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,
334, 335, 336 и 337

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО
ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И
ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА

0407

34 VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409
+ 0410) 0408 14. 236.221 195.403 195.403

340 1. Нераспоређени добитак ранијих
година 0409 236.221 195.403 190.418

341 2. Нераспоређени добитак текуће
године 0410 4.985

 VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0411

35 IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) 0412 13.479 12.174

350 1. Губитак ранијих година 0413 12.174

351 2. Губитак текуће године 0414 1.305 12.174

 
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420
+ 0428)

0415 15.,21. 12.154

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА
(0417+0418+0419) 0416 12.154

404 1. Резервисања за накнаде и друге
бенефиције запослених 0417 12.154

400 2. Резервисања за трошкове у
гарантном року 0418

40, осим 400 и 404 3. Остала дугорочна резервисања 0419

41 II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422
+ 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) 0420

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у
капитал 0421

411 (део) и 412 (део)

2. Дугорочни кредити и остале
дугорочне обавезе према матичном,
зависним и осталим повезаним лицима
у земљи

0422

411 (део) и 412 (део)

3. Дугорочни кредити и остале
дугорочне обавезе према матичном,
зависним и осталим повезаним лицима
у иностранству

0423

414 и 416 (део) 4. Дугорочни кредити, зајмови и
обавезе по основу лизинга у земљи 0424

415 и 416 (део)
5. Дугорочни кредити, зајмови и
обавезе по основу лизинга у
иностранству

0425

413 6. Обавезе по емитованим хартијама од
вредности 0426



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

419 7. Остале дугорочне обавезе 0427

49 (део), осим 498 и 495 (део) III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА 0428

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0429 21. 4.848 2.814 2.332

495 (део) Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ
ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ 0430

 

Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 +
0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453
+ 0454)

0431 32.878 24.826 24.488

467 I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 0432

42, осим 427
II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437
+ 0438 + 0439 + 0440)

0433 16. 13.597 13.757 14.090

420 (део) и 421 (део)
1. Обавезе по основу кредита према
матичном, зависним и осталим
повезаним лицима у земљи

0434

420 (део) и 421 (део)
2. Обавезе по основу кредита према
матичном, зависним и осталим
повезаним лицима у иностранству

0435

422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429
(део)

3. Обавезе по основу кредита и зајмова
од лица која нису домаће банке 0436 13.597 13.757 14.090

422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429
(део)

4. Обавезе по основу кредита од
домаћих банака 0437

423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) 5. Кредити, зајмови и обавезе из
иностранства 0438

426 6. Обавезе по краткорочним хартијама
од вредности 0439

428 7. Обавезе по основу финансијских
деривата 0440

430 III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И
КАУЦИЈЕ 0441 17. 2 2 2

43, осим 430 IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 +
0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) 0442 18. 13.764 6.406 5.754

431 и 433
1. Обавезе према добављачима -
матична, зависна правна лица и остала
повезана лица у земљи

0443

432 и 434
2. Обавезе према добављачима -
матична, зависна правна лица и остала
повезана лица у иностранству

0444

435 3. Обавезе према добављачима у
земљи 0445 13.764 6.406 5.754

436 4. Обавезе према добављачима у
иностранству 0446

439 (део) 5. Обавезе по меницама 0447

439 (део) 6. Остале обавезе из пословања 0448

44,45,46, осим 467, 47 и 48 V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
(0450 + 0451 + 0452) 0449 19. 854 731 390
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Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08063753 Шифра делатности 3600 ПИБ 101429529

Назив JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE USLUGA ODŽACI

Седиште ОЏАЦИ, Железничка 45

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. 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

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 +
1009 - 1010 + 1011 + 1012) 1001 254.402 204.255

60 I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) 1002 23. 4.125 3.498

600, 602 и 604 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1003 4.125 3.498

601, 603 и 605 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту 1004

61 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
(1006 + 1007) 1005 24. 241.189 195.655

610, 612 и 614 1. Приходи од продаје производа и услуга на
домаћем тржишту 1006 241.189 195.655

611, 613 и 615 2. Приходи од продаје производа и услуга на
иностраном тржишту 1007

62 III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1008

630 IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ
И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА 1009

631 V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И
ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА 1010

64 и 65 VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1011 25. 9.088 5.102

68, осим 683, 685 и 686 VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) 1012

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 +
1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) 1013 250.786 209.391

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1014 26. 3.147 2.656

51 II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1015 27. 63.853 53.520

52 III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ
ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) 1016 28. 108.576 88.168

520 1. Трошкови зарада и накнада зарада 1017 68.245 59.255

521 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и
накнаде зарада 1018 11.415 9.911

52 осим 520 и 521 3. Остали лични расходи и накнаде 1019 28.916 19.002

540 IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1020 29. 20.847 24.187

58, осим 583, 585 и 586 V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) 1021

53 VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1022 30. 35.778 30.618

54, осим 540 VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА 1023 31. 3.054

55 VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1024 32. 15.531 10.242



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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 1025 3.616

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 1026 5.136

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 +
1030 + 1031) 1027 33. 8 3

660 и 661
I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА
МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ
ЛИЦИМА

1028

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА 1029 2 3

663 и 664 III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ 1030

665 и 669 IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 1031 6

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 +
1035 + 1036) 1032 34. 67 18

560 и 561
I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА
МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ
ЛИЦИМА

1033

562 II. РАСХОДИ КАМАТА 1034 67 18

563 и 564 III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ 1035

565 и 569 IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 1036

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥
0 1037

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥
0 1038 59 15

683, 685 и 686
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ
ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1039 35. 159.361 148.600

583, 585 и 586
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ
ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1040 36. 162.008 154.731

67 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1041 37. 9 36

57 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1042 38. 189 446

Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 +
1041) 1043 413.780 352.894

Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 +
1042) 1044 413.050 364.586

М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 1045 730

Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 1046 11.692

69-59

Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО
ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ
ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ
РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1047

59- 69

О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО
ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ
ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ
РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1048

П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 +
1047 - 1048) ≥ 0 1049 730



n03hrlt4JA HanoMeHa 6poj

1048-1047)>O

!T. xcnnarEHA rt4qHA nPhMAlbA
I nocrroAABqA

O6pa3aq flponxcaH npaBxnHilKoM o caApxilHil tr SopMil o6pa3aua orHaHcdcKffx r3BeuTaja il caApxtrHH [ oopMx o6pacqa
(,,CnlDK6eHtr rnacHilK PC. 6p. 89/2020).
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TeKyha roAxHa : IlpeTxoAHa roAtrHa
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I
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h. HETO AOShTAK (1049 - 10s0 -10s1 - 1Os2 +
1053-1054)>0

v. HETO ryErTAK (1050 - 1049 + 1051 + 1052 -
1053+1054)>0

r. HETO AOE|ITAK KOlh nPrnAIA yqEurhlrMA 5E3

I It. nrro Aosrrnr Kolr4 nprnAAA N4ATt4qHoM

III. HETO ryEUTAK KOJI nPilnMA yriEtllIt4[4A 6E3
NPABA KOHTPOIE

IV. HETO ryEhTAK KOJtl nPilnAAA MATI4IIHOM

nPABHOM nrlUv

1. OcHoBHa 3apaAa no aKqxiu

2. yMabeHa (pa3BoAseHa) 3apaAa no aKqxjx

o"," L8,04. ,o_AL ,oo,,"
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1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ 

 

Јавно  комунално предузеће „Услуга“ Оџаци (у даљем тексту: Друштво) основано 28.12.1989.године на бази 

Одлуке о оснивању као Јавно комунално предузеће.  

 

Друштво је регистровано у Регистру привредних субјеката, при Агенцији за привредне регистре, под бројем  

77255/2005. 

 

Јавно комунално предузеће “Услуга” Оџаци основано је Одлуком Скупштине општине Оџаци 

28.10.1965.године Решењем број 05-8144/1-65 под називом “Предузеће за газдовање стамбеним зградама” 

Оџаци.Године 1974. Друштво је конституисано као радна организација,а 1977.године уписана је у регистар 

Окружног Привредног суда у Сомбору промена назива фирме у Комунална радна организација “Услуга” 

Оџаци.Организовање јавног предузећа под називом Јавно комунално предузеће “Услуга” Оџаци уписано је у 

регистар Основног суда удруженог рада у Сомбору 1989.године. Друштво је 08.07.2005.године извршило 

превођење/регистрацију у Регистар Привредних субјеката код Агенције за привредне регистре, Решењем бр. 

77255/2005.  

 

Седиште Друштва је у Оџацима, улица Железничка  45.  

 

Друштво је регистровано као јединствено предузеће чији је оснивач Скупштина општине Оџаци. Друштво нема 

огранке. 

 

Друштво се бави производњом и продајом производа и  комуналних услуга, како заједничке тако и 

индивидуалне комуналне потрошње из основне делатности 3600- пречишћавање и дистрибуција воде Поред 

наведене основне делатности, Друштво обавља и друге делатности и послове који доприносе ефикаснијем и 

рационалнијем пословању и то: Одржавање јавних зелених површина у општини Оџаци, Одржавање чистоће на 

површинама јавне намене, Погребне услуге, Уређење и одржавање месних гробаља, Зоохигијена, Извоз смећа и 

фекалија, Уређење депонија, Пијачне услуге, Димњичарске услуге, Производња и дистрибуција воде и 

одвођење отпадних вода у Оџацима, Јавни превоз-ванлинијски, Јавна расвета.. 

 

Друштво је сагласно са критеријумима из Закона о рачуноводству разврстано у мало правно лице. 

Порески идентификациони број Друштва је 101429529. 

Матични број Друштва је 08063753. 

Просечан број запослених у 2021. години је 87 запослених (2020. године: 87).  

 

2.НОРМАТИВНА ОСНОВА ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

 

Финансијски извештаји Друштва за обрачунски период који се завршава 31.12.2021. године састављени су, по 

свим материјално значајним питањима, у складу са Међународним стандардом финансијског извештавања за 

мала и средња правна лица (у даљем тексту: МСФИ за МСП), Законом о рачуноводству („Службени гласник 

РС“, бр. 73/2020 и 44/2021) и другим подзаконским прописима донетим на основу тог Закона, као и у складу и 

изабраним и усвојеним рачуноводственим политикама Друштва. 

 

Приложени финансијски извештаји састављени су у формату прописаном Правилником о садржини и форми 

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

предузетнике („Службени гласник РС“, бр. 89/2020). 

 

Сви подаци исказани су у хиљадама динара (RSD), осим уколико није друкчије наведено. 

 

Приложени финансијски извештаји Друштва усаглашени су са свим захтевима МСФИ за МСП и сматрају се 

првим финансијским извештајима састављеним у складу са МСФИ за МСП. 

 

Друштво је применило усвојене рачуноводствене политике које су обелодањене у тачки 3, а које су базиране 

на МСФИ за МСП и другим важећим рачуноводственим и пореским прописима Републике Србије. 

Рачуноводствене политике су примењене доследно, осим тамо где је другачије назначено. 
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2.1. Упоредни подаци 

 

По основу исправки материјално значајних грешака из претходног периода или промене рачуноводствених 

политика, Друштво је извршило следеће корекције упоредних података: 

 

 

БИЛАНС СТАЊА 

Билансна позиција 

1.1.2020. (колона 7) 31.12.2020. (колона 6) 

Пре  

корекције 
Корекција 

После  

корекције 
Пре  

корекције 
Корекција 

После  

корекције 

Нераспоређена добит 

ранијих година 
195.403  195.403 195.403 +49.917 

 

245.320 

Нераспоређена добит 

ранијих година 
195.403  195.403 245.320 -9.099 236.221 

Укупно    195403 +40.818 236.211 

 

 
Прерачун вредности  нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опеме са промењеним веком трајања на 

дан 3.12.2020. године урађен је услед преиспитивања преосталог корисног века употребе некретнина, постројења 

и опреме како је предвиђено МСФИ за МСП, параграф 17.19. одељка 17 – Некретнине, постројења и опрема и 

сходно томе извршили смо промену рачуноводствене процене у случејевима када су очекивања заснована на 

новим проценама корисног века употребe знатно различита од претходних и прилагодили стопе амортизације 

новим околностима. Наведено има за последицу исказивање у аналитичкој евидентици већег броја средства која 

су у употреби, а која нису имала исказану садашњу вредност, односно укупни трошкови амортизације су били 

распоређени током дела корисног века употребе средстава, а не током целог периода коришћења. На основу 

обрачуна вредности некретнина књижена је разлика исправке вредности уз стари века трајања и исправка 

вредности уз нови век трајања у корист нераспоређене добити ранијих година конто 340 у укупном износу од 

49.917.476,60 динара и на основу обавезе резервисања за јубиларне награде и отпремнине на 31.12.2020.године на 

терет нераспоређене добити ранијих година  у укуном износу од 9.099.70,67 динара 

 
 

2.2. Примена претпоставке сталности пословања 

 

Финансијски извештаји Друштва састављени су под претоставком сталности пословања (going concern), тј. под 

претпоставком да ће друштво наставити да послује континутирано током неограниченог периода у догледној 

будућности. 

 

3. РЕЗИМЕ ЗНАЧАЈНИЈИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ПРОЦЕНА 

 

Рачуноводствене политике су специфични принципи, основе, конвенције, правила и праксе које пословни 

субјект примењује при састављању и презентацији финансијских извештаја. У случају када за конкретну 

ситуацију и трансакцију нису прописана одговарајућа начела и правила одредбама МСФИ за МСП, Друштво 

користи решења из пуних МСФИ. 

 

Промена рачуноводствене политике примењује се на следећи начин: 

1) када је промена рачуноводствене политике настала као последица прве примене неког 

рачуноводственог прописа, односно стандарда, та промена исказује се у складу са тим прописом, 

односно стандардом; 

2) када се рачуноводствене политике мењају добровољно или када је промена рачуноводствених 

политика резултат почетне (прве) примене неког рачуноводственог прописа, односно стандарда, који 

не садржи прелазне одредбе о начину примене те промене и када је могуће одредити ефекте промене 

рачуноводствене политике за одређени период или кумулативне ефекте промене, таква промена 

рачуноводствене политике спроводи се ретроспективно. 
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У случају када није могуће утврдити ефекте или кумулативне ефекте измењене рачуноводствене политике у 

претходним периодима, Друштво тада примењује нову рачуноводствену политику на књиговодствене износе 

имовине и обавеза са стањем на почетку најранијег периода за који је могућа ретроспективна примена (што 

може бити и текући период). 

 

Рачуноводствене процене последица су неизвесности својствених пословним активностима. Оне 

подразумевају процену износа неке ставке финансијских извештаја у одсуству прецизног начина за мерење. 

Измене у рачуноводственим проценама обухватају се проспективно (у текућем и наредним периодима).  

 

У текућој години извршена је измена рачуноводтвене политике у делу инвестиционих некетнина и то:  

Да Предузеће почетно  инвестиционе некретнине признаје по набавној вредности. Набавна вредност 

прибављене инвестиционе некретнине обухвата њену куповну цену и све директно приписиве издатке, попут 

накнада за правне и посредничке услуге, таксе за пренос имовине и осталих трошкови трансакција. Ако се 

плаћање одлаже дуже од уобичајених услова кредитирања, набавна вредност представлја садашњу вредност 

свих будућих плаћања.  Инвестиционе некретнина чија се вредност може поуздано одмерити без прекомерних 

трошкова И напора се одмеравају по фер вредности на сваки датум извештавања са променама фер вредности 

које се признају у добит или губитак. 

 

Предузећу није доступно поуздано одмеривање фер вредности инвестиционих некретнина без прекомерних 

трошкова и напора, предузеће треба да такве инвестиционе некретнине обухвати у складу са одељком 17 

Међународних стандарда финансијског извештавања за мале и средње ентитете. Овакве ставке инвестиционих 

некретнина предузеће обухвата по набавној вредности умањеној за акумулирану амортизацију и евентуалне 

губитке због умањења вредности. Примери околности које указују да предузећу није доступно поуздано 

одмеравање фер вредности инвестиционих некретнина без прекомерних трошкова и напора су: 

 

Не постоје поуздани јавно доступуни подаци о вредности некретнина који би одговарали природи некретнина 

које треба да се процене – на пример постоје подаци о вредностима нових некретнина, а не постоје подаци о 

вредностима старијих некретнина, постоје само вредности које продавци нуде, а не постоје јавно доступни 

подаци о стварним вредностима трансакција купопродаје И слично 

1. Предузеће није у могућности да ангажовањем својих запослеих  изврши процену фер 

вредности то јест не располаже  одговарајућим стручњацима за процену међу својим 

запосленима 

2. За процену фер вредности треба ангажовати спољне стручњаке што захтева издвајање 

додатних новчаних средстава 

 

3.1. Нематеријална имовина 

 

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

признавања вреднује се по набавној вредности, односно цени коштања умањеној за акумулирану амортизацију 

и евентуалне акумулиране губитке по основу обезвређења, на начин прописан у Одељку 18 Нематеријална 

имовина осим гудвила и Одељку 19 Пословне комбинације и гудвил МСФИ за МСП. 

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

на основу процењеног корисног века трајања, на основицу коју чини набавна вредност умањена за резидуалну 

вредност. 

Амортизација софтвера, лиценци и осталих права врши се у зависности од периода на који је уговорена 

лиценца за право коришћења софтвера и других права и осталих релевантних фактора (попут очекиване 

употребе, техничке и технолошке и друге застарелости, итд.). 

 

Право дугорочног закупа објеката и опреме амортизује се у зависности од уговореног периода закупа и 

очекиваног периода употребе средства. 

 

Гудвил се амортизује пропорционалном методом у периоду од десет година. 

 

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

од десет година. 

 

Улагања у истраживања и развој исказују се као расход периода. 
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3.2. Некретнине, постројења и опрема 

 

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

услове за признавање као средство, почетно се мери по набавној вредности, односно цени коштања, а након 

почетног признавања мери се по набавној вредности, односно цени коштања умањеној за акумулирану 

амортизацију и за евентуалне акумулиране губитке по основу обезвређења, на начин прописан у Одељку 17 

Некретнине, постројења и опрема МСФИ за МСП. 

Након почетног признавања НПО се вреднује применом модела ревалоризације, тј. по фер вредности на дан 

ревалоризације умањеној за накнадно акумулирану амортизацију и евентуално акумулиране губитке по основу 

обезвређења. Фер вредност је тржишна вредност НПО коју утврђује лиценцирани независни проценитељ.  

Када се врши ревалоризација, ревалоризује се целокупна група НПО којој средства која се ревалоризују 

припадају. Група НПО представља груписање средстава према сличној природи и употреби у пословању 

Друштва. Друштво има следеће групе: (а) земљиште; (б) гражевински објекти; (в) опрема; (г) транспортна 

средства у друмском саобраћају; (д) намештај и уређаји; (ђ) канцеларијска опрема; итд. Све ставке у оквиру 

једне групе НПО ревалоризују се истовремено.  

 

У набавну вредност НПО укључују се сви трошкови набавке увећани за зависне трошкове набавке. 

Као некретнине, постројења и средства признају се дугорочна материјална средства која испуњавају следеће 

услове: 

a. да је процењени корисни век трајања средства дужи од годину дана, 

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

стицања/изградње, има значајну вредност..  

 

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

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

резидуалну вредност.  

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

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

вредност. 

 

Приликом обрачуна амортизације НПО коришћене су следеће амортизационе стопе: 

 

Опис 

Корисни век 

трајања  

(у годинама) 

Стопа  

амортизације 

(у%) 

НЕКРЕТНИНЕ 

Грађевински објекти  40 2,5% 

ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 

Опрема 4-7 10-15% 

Транпортна средства 4-10 10-25% 

Рачунаска опрема 4 25% 

Канцеларијска опрема  4 - 10 10–25 % 

Намештај 5 20% 

Остала опрема 4-20 5-25% 

 

НПО престаје да се признаје приликом отуђења, као и онда када се више не очекују будуће економске користи 

од њеног коришћења или отуђења. 
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4. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 

 

Стање и промене на нематеријалној имовини друштва могу се приказати на следећи начин: 

 

 
Софтвер 

и остала права 
УКУПНО 

 

Почетно стање - 1. јануар 2021. год. 51 51 

Повећања  85 85 

Остало 149 149 

Крајње стање – 31. децембар 2021. год.   

Почетно стање – 1.јануар 2021. год. 285 285 

Амортизација 24 24 

Крајње стање – 31. децембар 2021. год. 261 261 

31. ДЕЦЕМБАР 2021. ГОД. 261 261 

31. ДЕЦЕМБАР 2020. ГОД. 51 51 

 

5. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 

 

Стање и промене на некретнинама, постројењима и опреми Друштва приказане су у табели у наставку. 

 Земљиште 
Грађевинск
и објекти 

Постројења 
и опрема 

Инвестицион

е некретнине
1
 

Остале НПО 
НПО 

у припреми 

Улагања на 

туђим НПО 

 

Аванси за 
НПО 

УКУПНО 

 НАБАВНА ВРЕДНОСТ 

Почетно стање – 1. 

јануар. 2021. год. 
10280 220950 75340 2715 

386 
28347   338018 

Исправка грешке / 

промена 

рачуноводствене 
политике 

 15831 33508  

429 

   49768 

Нова улагања и 
накнадна повећања 

 3219 13033  
 

91 
 4527  20870 

Крајње стање – 31. 

децембар 2021. год. 
10280 231692 109659 2550 

778 
28347 4527  387833 

 ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ  

Почетно стање – 

1.јануар 2021. год. 
    

 
    

Амортизација  8308 12222 165 128    20823 

Крајње стање - 31. 

децембар 2021. год. 
10280 231692 109659 2550 

778 
28347 4527  387833 

 НЕОТПИСАНА (САДАШЊА) ВРЕДНОСТ 

31. ДЕЦЕМБАР 2021. 

ГОД. 
10280 231692 109659 2550 

778 
28347 4527  387833 

31. ДЕЦЕМБАР 2020. 

ГОД. 
10280 220950 75340 2715 

386 
28347   338018 

 

Приходи које је друштво остварило издавањем инвестиционих некретнина у закуп у 2021. години износе 

укупно 206 хиљада динара. 

                                                 
. 
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6. ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ОСТАЛА ДУГОРОЧНА 

ПОТРАЖИВАЊА 

 

 2021. 2020. 

Остали непоменути дугорочни финансијски пласмани 312 330 

УКУПНО 312 330 

 

Остала дугорочна потраживања се односе на потраживањ а по основу уговора о откупу стана на период од 

40година уз уписану хипотеку као обезбеђење. 

 

7. ЗАЛИХЕ 

 

 2021. 2020. 

Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар 4.526 3.697 

Роба у продавници 369 307 

Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи 134 163 

Минус: Обезвређење залиха и датих аванса 113  

УКУПНО 5.029 4.167 

 

Извршен је попис залиха са стањем на дан 31. децембар 2021. године и  том приликом није констатован ни 

мањак ни вишак на залихама. На залихама нема некурентних залиха, којима је протекао рок употребе.Није 

вршено обезвређење залиха јер су све залихе,као и залихе које нису утрошене у периоду дуже од једне године 

од стратешког значаја за Друштво 

На позицији роба обухваћена је погребна опрема која се налази у погребној продавници за даљу продају. 

На основу  анализе старосне структуре датих аванса извршили смо обезвређење аванса у износу од 113 хиљада 

динара, који су старији од једне године на дан биланса, на терет биланса успеха. 

 

8. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 

 

 2021. 2020. 

Купци у земљи 179.581 163.533 

Минус: Исправка вредности потраживања по основу продаје 147.511 144.976 

УКУПНО 32.070 18.557 

 

Са стањем на дан 31. децембра 2021. године, за потраживања по основу продаје у износу од 154.050 хиљада дин. 

(2020: 151.505 хиљада дин.) је извршена исправка вредности. Исправка вредности појединачно исправљених 

потраживања углавном се односи на потраживања од купаца је рађена за сва потраживања која су старија од 60 

дана. Из исправке потраживања преко 60 дана изузети су купци који су своја дуговања са стањем на дан 

30.10.2020.године  измирили у целости до одобравања финансијских извештаја. 

 

Потраживања по основу продаје за комунане услуге из претходног периода   садрже и законску затезну камату  

коју је Друштво обачунавало до 31.03.2015.године а остала потраживања су некаматоносна. 

Процењено је да се може очекивати наплата дела ових потраживања. 

 

Анализа старосне структуре потраживања по основу продаје је као што следи: 

 

 2 0 2 1 .   2 0 2 0 .  

До 2/3 месеца   

Од 2/3 до 6 месеци 32070 18557 

Преко 6 месеци   
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Промене на рачуну исправке вредности потраживања по основу продаје су као што следи: 

 

 2 0 2 1 .  2 0 2 0 .  

На дан 1. јануара   

Наплаћена исправљена потраживања 159.361 148.600 

На дан 31. децембра 159.361 148.600 

 

На терет исправке вредности отписују се потраживања када се не очекује да ће бити наплаћена. 

 

9. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА 

 

 2021. 2020. 

Потраживања за камату и дивиденде   

Потраживања од запослених 377 406 

Потраживања од државних органа и организација 2613 2613 

Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и 

доприноса 
 10 

Потраживања за накнаде зарада које се рефундирају 134  

Потраживања по основу надокнада штета   

Остала кракорочна потраживања 3916 3925 

Минус: Исправка вредности других потраживања 6529 6529 

УКУПНО 511 425 

 

10. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 

 

 2021. 2020. 

Хартије од вредности – готовински еквиваленти   

Текући (пословни) рачуни 15.475 18.335 

Издвојена новчана средства и акредитиви 12 12 

УКУПНО 15.487 18.347 

 

Износи на динарским рачунима  отвореним код банака, потврђени су последњим изводима тих рачуна од 

стране банака, као и одговарајућим другим прегледима добијеним од банака - ИОС образаца. 

 

Готовина у благајни потврђена је пописом. 

 

11. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 

 

 2021. 2020. 

Остала активна временска разграничења 1.416 1.261 

УКУПНО 1.416 1.261 

  

Од претходног укупног износа активних временских разграничења, на краткорочна се односи износ од 1.416 

хиљада дин . 
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12. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 

 

 2021. 2020. 

Остала имовина других субјеката 1303 1303 

УКУПНО 1303 1303 

 

 

13. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 

 

 2021. 2020. 

Државни капитал 9.213 9.213 

Остали основни капитал 161.084 161.084 

УКУПНО 170.297 170.297 

 

14. НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ/ГУБИТАК 

 

Нераспоређена добит друштва може се приказати на следећи начин: 

 2021. 

Почетно стање – 1.1.2021. год. 195.403 

Исправка грешке и промена рачуноводствене политике  40.818 

Стање на дан 31.12.2021. 236.221 

 

. 

Као последицу исправке материјално значајних грешака из претходног периода или промене 

рачуноводтсвених политика, Друштво је извршило корекцију нераспоређене добити/губитка ранијих година, 

што је приказано у Напомени 2.1. 

 

15. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 

 

 

Резервисања за 

накнаде и друге 

бенефиције 

запослених 

УКУПНО 

 

Почетно стање – 1.1.2021.   

Додатна резервисања извршена  3.054 3.054 

31.12.2021. ГОД. 3.054 3.054 

31.12.2020. ГОД. 9100 9100 

 

 

Накнаде и друге бенефиције запосленима 

 

Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених односе се на резерисања за отпремнине приликом 

одласка у пензију и јубиларне награде. Резерве примања запослених се формирају први пут па су осим 

обрачуна на 31.12.2021.године урађени ретроспективно обрачуни на 31.12.2020 и 01.01.2020(31.12.2019.)  

 

На основу извештаја актуара од фебруара 2022.године извршено је  књижење обавезе за отпремнине 

2020.година на у корист конта 404 у износу од 4.364 хиљада динара на терет конта 340 и за јубиларне награде 

2020.година у изосу од 4.735 хиљада динара на терет конта 340. Износ обавезе за резервисање за отпремнине у 

2021.години  износи 1.471 хиљада динара у корист конта 404  на терет биланса успеха и за јубиларне награде 

2021. у износу од 1583 хиљада динара у корист конта 404 на терет биланса успеха. Износ обавезе резервисања 

за отпремнине на дан 31.12.201.године (крајње стање на рачуну 404) износи 5.836 хиљада динара и обавеза 
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резервисања за јубиларне награде (крајње стање на рачуну 404)на дан 31.12.2021.године износи 6.318 хиљада 

динара. Укупна резервисаа за отпремине и јубиларне награде на дан 31.12.2021.године износе 12.154 хиљада 

динара. Основне претпоставке које су коришћене приликом израде обрачуна резервисања за отпретмине 

приликом одласка у пензију и јубиларне награде су следеће: 

 

 2021. 2020. 

Дисконтна стопа 2,70% 3,38% 

Процењена стопа раста просечне зараде 4,00% 4,00% 

Проценат флуктуације 5,00% 5,00% 

Износ отпремине у моменту резервисања 285.936 252.603 

Износ отпремнине у претходном периоду   

Укупан број запослених на дан 01.01. текуће године 76 67 

Укупан број запослених који су напустили друштво у току године 3 1 

Од тога пензионисаних радника којима је исплаћена отпремина 

приликом одласка у пензију 
0 1 

Укупан број запослених на дан 31.12. текуће године 76 67 

Јубиларне награде -10 година износ са порезом 74.396 65.451 

Јубиларне награде- 20 година износ са порезом 151.214 133.147 

Јубиларне награде -30 година износ са порезом 228.032 200.842 

Начин признавања актуарских добитака/губитака   

 

 Стање и ефекти промена на овим резервисањима могу се приказати на следећи начин: 

Рб. Опис 2021. 

1 Износ обавезе за резервисање за отпремнине на дан 1.1. текуће године 4364 

7 Износ обавезе за резервисање за отпремнине на дан 31.12. текуће године 

(крајње стање на рачуну 404) (р.б. 1 + р.б. 2 + р.б. 3 + р.б. 4 + р.б. 5 – р.б. 6) 

5.836 

8 Пројектовани износ резервисања на дан 31.12. текуће године на основу 

претпоставки валидних на дан 31.12. прошле године за потребе утврђивања 

актуарских ефеката 

1.472 

 

9 Износ стварно исплаћене отпремнине у току године 292 

10 Износ нето повећања (смањења) обавезе за резервисање (р.б. 2 + р.б. 3 + р.б. 4 

+ р.б. 5) 

 

 

 

Резервисања за трошкове судских спорова 

  

Резервисања за судске спорове није рађено јер  исход тих судских спорова неће довести до додатних трошкова. 

У случају да исход неког спора доведе до непланских и непредвиђених трошкова, средства за покриће истих 

биће накнадно обезбеђена из средстава буџета општине Оџаци. 

 

 

16.  КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 

 

   2021. 2020. 

Правно лице ..............   13.597 13.757 

УКУПНО   13.597 13.757 
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Остале краткорочне обавезе  су обавезе из претходних година и односе се на обавезе канализација у Оџацима у 

износу 30.686,00 динара, обавезе за грејање блок 20 Оџаци у износу од 2.815.428,30 динара  (конто 228005 у 

целокупном износу ишао на исправку потраживања  на дан 31.12.2021.године), обавезе за грејање блок ц Оџаци 

у износу од 821.792,75 динара(конто 228006 у целокупном износу ишао на исправку потраживања  на дан 

31.12.2021.године). Обавезе  блок ц за мазут плаћен са рачуна тезора у износу 88.270,00 динара, обавезе 

погребни фонд Оџаци у износу 1622773,03 динара и  обавезе еко динара у износу од 8.217.820,25 динара. 

 

17. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 

 

Обавезе по основу примљених аванса, депозита и кауција на дан 31.12.2021. год. износе 2 хиљада дин. и 

односе се на  примњене аванса за гориво (31.12.2020. год. износиле су2 хиљада дин.). 

 

18. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 

 

 2021. 2020. 

Добављачи – у земљи 13.764 6.406 

УКУПНО 13.764 6.406 

 

Обавезе према добављачима нису каматоносне, а имају валуту плаћања која се креће у распону од 15 до 45 

дана. 

 

Обавезе према добављачима на дан 31. децембра 2021. године у износу од 13.764 хиљада дин. су изражене у 

динарској валути. 

На дан биланса, у периоду од дана биланса до дана одобравања финансијских извештаја за објављивање од 

обавеза према добављачима измирено је 7.998 хиљда динара. 

 

Усаглашена стања обавеза са добављачима у износу од  12.784.471,43 динара од укупне обавезе према 

добављачима у износу од 13.764.421,54 динара-93% 

 

19. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

 

 2021. 2020. 

Обавезе по основу зарада и накнада зарада које се рфундирају– бруто 135 46 

УКУПНО  135 46 

 

20. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА 

 

 

 2021. 2020. 

Обавезе за ПДВ 719 685 

УКУПНО 719 685 

 

Пореске обавезе Друштва исказане на аналитичкој картици надлежног пореског органа. 

 

Друштво у периоду од датума биланса стања до датума одобравања финансијских извештаја за објављивање 

платило порезе који дугује. 

 

21. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 

 

 2021. 2020. 

Унапред обрачунати трошкови  1612 

Унапред наплаћени приходи 503 552 
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Одложене пореске обавезе 4.848 2814 

Остала ПВР 4158 1766 

УКУПНО 9.509 6744 

 

Од претходног укупног износа пасивних временских разграничења, на краткорочна се односи износ 4.661од  

хиљада дин. , док одложене пореске обавезе износе 4.848 хиљада дин. 

 

 

22. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 

 

 2021. 2020. 

Обавезе за осталу имовину других субјеката 1.303 1.303 

УКУПНО 1.303 1.303 

 

23. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ 

 

 2021. 2020. 

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 4.125                                                                                                                                                                         3.498 

УКУПНО 4.125                                                                                                                                                                         3.498 

 

24. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

 

 2021. 2020. 

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 241.189 195.655 

УКУПНО 241.189 195.655 

 

 

25. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 

 

 2021. 2020. 

Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. 7.939 3.807 

Приходи од закупнина 713 813 

Остали пословни приходи 435 483 

УКУПНО 9.087 5.103 

 

Приходи од премија, субвенција, дотација и донација су приходи из буџета општине Оџаци за одржавање еко 

чесми на територији општине Оџаци по програму субвенција за 2021.годину у износу од 5.684 хиљада динара и 

и остали приходи из буџета за спровођење јавног рада у износу од 2.255 хиљада динара. 

 

У току 2021.године није било прихода по основу државне помоћи ради ублажавања економских последица 

ппроузрокованих епидемијом болести Ковид-19 и сл.. 

 

26. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 

 

 2021. 2020.  

Набавна вредност продате робе на велико   

Набавна вредност продате робе на мало  3.147 2.656 

УКУПНО 3.147 2.656 
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27. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 

 

 2021. 2020.  

Трошкови материјала за израду 19.681 18.292 

Трошкови осталог материјала (режијског) 3.659 2.493 

Трошкови горива и енергије 29.851 28.200 

Трошкови резервних делова 10.241 4.456 

Трошкови једнократног отписа алата и инвентара 421 79 

УКУПНО 63.853 53.520 

 

28. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 

 

 2021. 2020. 

Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 68.245 59.255 

Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет 

послодавца 
11.415 9.911 

Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим 

пословима 
19.234 9.539 

Остали лични расходи и накнаде 9.682 9.463 

УКУПНО 108.576 88.168 

 

29. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 

 

 2021. 2020.  

Трошкови амортизације нематеријалне имовине 24 56 

Трошкови амортизације некретнина, постројења и опреме   

Трошкови амортизације биолошких средстава 20.823 24.131 

УКУПНО 20.847 24.187 

 

30. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 

 2021. 2020.  

Трошкови транспортних услуга 2.865 2.071 

Трошкови услуга одржавања 14.125 27.033 

Трошкови закупа 17  

Трошкови рекламе и пропаганде 305 344 

Трошкови осталих производних услуга 18.466 1.170 

УКУПНО 35.778 30.618 

 

31. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА 

 

 2021. 2020.  

Трошкови резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених .3054 0 

УКУПНО 3.054 0 
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32. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 

 

 2021. 2020. 

Трошкови непроизводних услуга 4.757 4.478 

Трошкови репрезентације 267 270 

Трошкови премија осигурања 2.998 2.127 

Трошкови платног промета 322 260 

Трошкови чланарина 25 33 

Трошкови пореза и накнада 62 192 

Трошкови доприноса 6.323 1.769 

Остали нематеријални трошкови 777 1.114 

УКУПНО 15.531 10.242 

 



                             Напомене уз финансијске извештаје за 2021.годину                 

 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „УСЛУГА“ ОЏАЦИ 

15 

 

33. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 

 

 2021. 2020. 

Приходи од камата (од трећих лица) 2 3 

Остали финансијски приходи 6  

УКУПНО 8 3 

 

34. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 

 

 2021. 2020. 

Расходи камата (према трећим лицима) 67 18 

УКУПНО 67 18 

 

35. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО 

ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 

 

 2021. 2020. 

Приходи од усклађивања вредности потраживања и краткорочних 

финансијских пласмана 
159.361 148.600 

УКУПНО 159.361 148.600 

 

36. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО 

ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 

 

 2021. 2020. 

Расходи од усклађивања вредности потраживања и краткорочних 

финансијских пласмана 162.008 154.731 

УКУПНО 162.008 154.731 

 

37. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 

 

Остали приходи се састоје од осталих (непословних) прихода како следи: 

 

 2021. 2020. 

Остали непоменути приходи 9 36 

УКУПНО 9 36 

 

38. ОСТАЛИ РАСХОДИ 

 

Остали расходи се састоје од осталих (непословних) расхода како следи: 

 

 2021. 2020. 

Остали непоменути расходи 189 446 

УКУПНО 189 446 
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39. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 

 

Главне компоненете пореског расхода за текућу и претходну годину су: 

 

 2021. 2020. 

Одложени порески приходи периода 2.035 482 

УКУПНО   

 

40. НЕУСАГЛАШЕНА ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ 

 

У складу са чланом 22. Закона о рачуноводству, друштво је извршило усаглашавање потраживања и обавеза са 

дужницима и повериоцима. Друштво је са стањем на дан 30.10.2021 својим дужницима доставило списак 

неплаћених обавеза у виду извода отворених ставки. 

 

Стање неусаглашених потраживања и обавеза на претходно наведени датум је следеће: 

 

 2021. 2020. 

НЕУСАГЛАШЕНА ПОТРАЖИВАЊА 

Број неусаглашених потраживања  8486 8610 

Број укупних потраживања 8722 8719 

% броја неусаглашених у укупном броју потраживања 97% 99% 

Укупан износ неусаглашених потраживања 178.090 162531 

Укупан износ потраживања 179.582 163533 

% износа неусаглашених у укупном износу потраживања 99% 99% 

НЕУСАГЛАШЕНЕ ОБАВЕЗЕ 

Број неусаглашених обавеза 119 117 

Број укупних обавеза 149 144 

% броја неусаглашених у укупном броју обавеза 80% 81% 

Укупан износ неусаглашених обавеза 980 1108 

Укупан износ обавеза 13.764 6406 

% износа неусаглашених у укупном износу обавеза 7% 17% 

 

 

41. ДАТУМ ОДОБРАВАЊА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАНА 

БИЛАНСА СТАЊА 

 

Надорни одбор донео је одлуку о одобравању финансијских извештаја за 2021. годину у којој је као датум 

одобравања наведен 28.01.2022. године. 

 

Није било догађаја након датума извештајног периода који би исказивали обелодањивања у Напоменама уз 

финансијске извештаје. 
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42. УГОВОРЕНЕ, ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ И РИЗИЦИ 

 

Изузев обавеза које су обелодањене у финансијским извештајима Друштва и овим напоменама, не постоје 

друге уговорене или потенцијалне обавезе са стањем на дан 31. децембра 2021. године. Нису установљене 

хипотеке, или предбележбе о хипотеци или други терети на основним средствима Друштва.  

 

Међутим, порески систем Републике Србије је у процесу континуиране ревизије и измена. Још увек постоје 

различита тумачења пореских прописа. У различитим околностима, порески органи могу имати различите 

приступе одређеним питањима и могу утврдити додатне пореске обавезе заједно са накнадним затезним 

каматама и пеналима. У Републици Србији порески период остаје отворен током 5 година. Отуда, могуће је 

да порески органи приликом контроле утврде додатне пореске обавезе. Руководство Друштва сматра да су 

пореске обавезе укључене у ове финансијске извештаје правилно исказане.  

 

Циљеви управљања финансијским ризицима  

 

Пословање Предузећа је изложено различитим финансијским ризицима и то: тржишном ризику, кредитном 

ризику и ризику ликвидности. Програм управљања финансијским ризицима Предузећа је усмерен на 

немогућност предвиђања догађаја на финансијским тржиштима и тежи минимизирању могућих негативних 

ефеката на финансијске перформансе Предузећа. Предузеће не користи никакве финансијске инструменте 

заштите од ефектата финансијских ризика на пословање, због тога што такви инструменти нису у широкој 

употреби, а не постоји ни органозовано тржите таквих инструмената у Републици Србији.  

 

Каматни ризик 

 

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

варијабилна. Овај ризик зависи од финансијског тржишта и Предузеће нема на располагању инструменте 

којима би ублажило његов утицај.  

 

Кредитни ризик 

 

Предузеће је изложено кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у могућности да 

дуговања према Предузећу измире у потпуности и на време, што би имало за резултат финансијски губитак 

Предузећа. Кредитни ризик обухвата дугорочне и краткорочне финансијске пласмане, потраживања и дате 

гаранције и јемства трећим лицима. 

 

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

рангирање привредних друштава. Услед тога, Предузеће је принуђено да користи остале јавно доступне 

финансијске информације (нпр. податке о бонитету које пружа Агенција за привредне регистре) и интерне 

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

основу бонитета купца, утврђује се износ његове максималне кредитне изложености, у складу са пословном 

политиком усвојеном од стране руководства Предузећа. Износ максималне кредитне изложености ревидира се 

најмање једном годишње. 

 

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

Предузеће примењује механизме предвиђене пословном политиком. 

 

Ризик ликвидности 

 

Руководство Предузећа управља ризиком ликвидности на начин који му обезбеђује да Предузеће у сваком 

тренутку мора да испуњава све своје доспеле обавезе. Предузеће управља ризиком ликвидности одржавајући 

одговарајуће новчане резерве, праћењем планираних и стварних новчаних токова и одржавањем адекватног 

односа прилива финансијских средстава и доспећа обавеза.  

 

 

 

 



Hano.uerue ),2 furuarucujcKe u36eruntaje sa 202l.zoduruy

(r) Cyacrcu cflopoBu

lpyureo je roxor,t ronlrHe 6uro lx,rsyreHo y o,rpefeuu 6poj cylcxux clopoBa (xao ryxeHn H Kao ryxure,n) Hacra:rux
ToKoM HopN,rallHof roKa riocrloBal$a rr :acru cy oKoHqaH{. Pyroeogcrno cNlarpa 4a ue nocrojc cyrcKll cuopoB}i y roxy
Hurt4 IIeH3BptxeHH 3axreBu xojre 6u rtorlrz irlareprajaJTrJo yrr4llarlr )ia fe3ynrar rrocnoBarta nlu $uuauorjcxu ro,roxaj
lpyuraa. Pe:epencau,a 3a cyACKe cnopoBe Hrzje paleHo jep racxoTr rrix cy4cr{r4x cnopoBa nehe ,loaecru Ao lloAarHrx
rpolxKoBa. Y clyuajy Aa ucxoA HeKor cnopa AoBeAe no HennancKr4x r4 neflpeAeulenl.ix rporrrKoBa, cpeAcrBa 3a

noxpuhe ucrux 6nhe AoAarHo o6es6efeua u3 cpeAcraBa 6yuera onrurrrHe Ouauu. Ha Aan 3l.12.2021.roArrHe y ror(y
jecnop r21eje!,pyrurBoryxeuaynpeAr{ery 17.212018canpegy:ehcuTexsoruarrepu. flpurpegnuArc:raquoHrlcyA
je Pcuene 6poj 8 llx 1695115 ot 20.12.2017. roAuHe xojuv yxraga llpnocreneny npecy.qy u lpe4uer epaha
rrpBocreneHoM cyay (llpuapeAHr.r cy.4 y Cou6opy) Ha noHoBHo o.qnyr{r4Ba}Le.

(d) Kocui-l 9

f,ro6amrr r.r3a3oB y 202l . rolriur.r,6aru rao u nperxoAHe roAuHe, ocraje eur.rger,auja rnpyca,,SARS-Co-2", xoja
reHepanHo LIMa HerarlrBau yruqaj lr ua mo6a:nry v Ha louahy exoHouujy. Peny6nur<a Cp6uja npraxJb)rulrna ce
3eM,'baMa tulrpoM cBera y cMllcny Aa npeAy3xMa pa3He Mepe y qu,'r,y cys6ujama rur{perba oBor- Br4pyca, Kao x pa3He
Mepe noAprxKe [pr4BpeAHr4M cy6jer<rnua x craHoBrrurxrBy.

PyronoAcreo flpeAy3[Ma cBe HeolxonHe 3ApaBcrBeHe H ocrane N,repe npeBeHuuje ra 6op6e [porr4B laHleuuje oeor
Bl{pyca, a Ha ocHoBy npenopyKa u ypeg6u }{aAJIexHIrx ApxaBHIIx opraHa 14 KoHTr{Hyr,rpaHo nparu cBe aKTrrBHocr}r }.r

rioae uH(ropnrauuje y qnrsy 6:rarospeMeHor pearoBama.

{pylrrno je 4ouelo cer orreparr{BHr4x N,lepa y rlr4n'y 3arxrr'rre 3ApaB,Ba 3arrocJreHr.rx Ha paAy r.r o6es6efurana
KoHTIrHyLITera nocroBarLa y nperxoAHo orrrrcaHur\,r ycJloBI4Ma. Ilpoqec nocroBarLa opraHx3oBaH je y: sucore nrepe
3aIrITIrre 3ApaBJEa 3arlocrleHllx u pyKoBoAcrBo ynaxe Harlope ga o6ea6e4n KoHTrrHyrrrer rroc;roBHr.rx axTr.{BHocrrr, a
Ha HaarrIH rc 6yly 3aAoBoJr,eHrI IIocraB,BeHI{ ur{Jr,eBlr, Ilrro noIpa3yMeBa r.r r43MeHy y oApebeHuM crparerlljal,ra.

Ha ocuoey rpeHyrHo pacnoJrox(riB[x ru$opnauuja r npoqeHe ocrBapema rrJraHoBa, pyKoBoAcrBo cMarpa Aa
rpeHyrHa curyarlr.rja npoy3poroBaHa rJro6anHlrM npricycrBoM HaBeAeHor Bupyca he yruqarn y uaruoj Mepu Ha rraA
nocr'IoBH[Ix aKTuBHOCTLI fi npaBe Ce nJraHOBx KaKO na Ce taj na4 CBeAe Ha Uajlramy nroryhy Mepy, y3 oqyBalre u
3aIXTUTy 3.4paBJEa 3arlOClreHr.rx.

43. AEBI'I3HI4 KyPCEBII

3eaHr.rHrl KypceBlr (srauu.run cpeArlrl r<ypc Hapo4ue 6anxe Cp6uje) crpauux Baryra rojN cy xopuruheuu sa
npepar{yHaBartre y Ar.rHapcKy rrpoBHBBpeAuocr AeB}r3Hlx noruqzja 6urasca crarra cy cJreAehr4:

31.12.2021. 31.12.2020.

EUR I 17,5821 1t 7,5802

USD 103,9262 95,6637

CHF r 13,6388 108.4388

GBP t40,2626 130,3984

flomnuc nuqa xoje je cacmaru.no Hanotteue

30ro7at'6u14

Ilomnuc 3aK. 3acnxyntuKa

/*f ffix"H

t8
JAB rr O KOMyHAJI H O n p ElIy3 ETiE,, yCJryrA " O UA4 tI


		2022-06-22T12:07:08+0200
	МАРИНА ГАВРИЛОВИЋ 0104957785638-0104957785638 e354e97177f91ee90b85f4a0963f3c5211083c06




