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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
NADZORNOM ODBORU I DIREKTORU „JP ZŽS OBRENOVAC“, OBRENOVAC
Mišljenje
Izvršili smo reviziju finansijskih izveštaja društva „JP ZŽS OBRENOVAC“, OBRENOVAC (u daljem tekstu: „Društvo“), koji
obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2020. godine i bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o
promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i Napomene uz finansijske
izveštaje koje uključuju sumarni pregled značajnih računovodstvenih politika za godinu koja se završava na taj dan.
Po našem mišljenju, priloženi finansijski izveštaji daju istinit i objektivan prikaz, po svim materijalno značajnim aspektima,
finansijske pozicije Društva na dan 31. decembra 2020. godine i njegove finansijske uspešnosti i tokova gotovine za godinu
koja se završava na taj dan u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.
Osnov za mišljenje
Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (MSR) primenljivim u Republici Srbiji i Zakonom o
reviziji Republike Srbije. Naše odgovornosti u skladu sa tim standardima su detaljnije opisane u odeljku izveštaja koji je
naslovljen Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izveštaja. Mi smo nezavisni u odnosu na Društvo u skladu sa Etičkim
kodeksom za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne etičke standarde za računovođe (IESBA Kodeks) i etičkim
zahtevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izveštaja u Republici Srbiji, i ispunili smo naše druge etičke
odgovornosti u skladu sa ovim zahtevima i IESBA Kodeksom. Smatramo da su revizorski dokazi koje smo pribavili dovoljni
i adekvatni da nam pruže osnovu za naše mišljenje.
Skretanje pažnje
Društvo je u finansijskim izveštajima za 2020. godinu iskazalo osnovni kapital u iznosu od 19.565 hiljada dinara, dok u
Registru privrednih subjekata koji se vodi kod Agencije za privredne registre upisani osnovni kapital iznosi 500 hiljada
dinara. Neusaglašenost osnovnog kapitala potiče iz ranijih perioda. Alternativnim revizorskim postupcima nismo utvrdili
razloge nastanka navedenih neslaganja i eventualne efekte koji bi bili iskazani u finansijskim izveštajima za 2020. godinu,
da je izvršeno navedeno usaglašavanje.
Naše mišljenje nije modifikovano u pogledu ovog pitanja.
Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje
Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju ovih finansijskih izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima
Republike Srbije i za one interne kontrole za koje odredi da su potrebne za pripremu finansijskih izveštaja koji ne sadrže
materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.
Pri sastavljanju finansijskih izveštaja, rukovodstvo je odgovorno za procenu sposobnosti Društva da nastavi sa poslovanjem
u skladu sa načelom stalnosti, obelodanjujući, po potrebi, pitanja koja se odnose na stalnost poslovanja i primenu načela
stalnosti poslovanja kao računovodstvene osnove, osim ako rukovodstvo namerava da likvidira Društvo ili da obustavi
poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim da to uradi.
Lica ovlašćena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izveštavanja Društva.
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Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izveštaja
Naš cilj je sticanje uveravanja u razumnoj meri o tome da finansijski izveštaji, uzeti u celini, ne sadrže materijalno značajne
pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške, i izdavanje revizorskog izveštaja koji sadrži mišljenje revizora.
Uveravanje u razumnoj meri označava visok nivo uveravanja, ali ne predstavlja garanciju da će revizija sprovedena u skladu
sa Međunarodnim standardima revizije uvek otkriti materijalno pogrešne iskaze ako takvi iskazi postoje. Pogrešni iskazi
mogu da nastanu usled kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ako je razumno očekivati da će oni,
pojedinačno ili zbirno, uticati na ekonomske odluke korisnika donete na osnovu ovih finansijskih izveštaja.
Kao deo revizije u skladu sa MSR, mi primenjujemo profesionalno prosuđivanje i održavamo profesionalni skepticizam
tokom revizije.
Isto tako, mi:
■

■
■
■

■

Vršimo identifikaciju i procenu rizika od materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled
kriminalne radnje ili greške; osmišljavanje i obavljanje revizijskih postupaka koji su prikladni za te rizike; i pribavljanje
dovoljno adekvatnih revizijskih dokaza da obezbede osnovu za mišljenje revizora. Rizik da neće biti identifikovani
materijalno značajni pogrešni iskazi koji su rezultat kriminalne radnje je veći nego za pogrešne iskaze nastale usled
greške, zato što kriminalna radnja može da uključi udruživanje, falsifikovanje, namerne propuste, lažno predstavljanje
ili zaobilaženje interne kontrole.
Stičemo razumevanje o internim kontrolama koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji
su prikladni u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema interne kontrole Društva.
Vršimo procenu primenjenih računovodstvenih politika i u kojoj meri su razumne računovodstvene procene i povezana
obelodanjivanja koje je izvršilo rukovodstvo.
Donosimo zaključke o prikladnosti primene načela stalnosti kao računovodstvene osnove od strane rukovodstva i, na
osnovu prikupljenih revizijskih dokaza, da li postoji materijalna neizvesnost u vezi sa događajima ili uslovima koji mogu
da izazovu značajnu sumnju u pogledu sposobnosti Društva da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti.
Ako zaključimo da postoji materijalna neizvesnost, dužni smo da u svom izveštaju skrenemo pažnju na povezana
obelodanjivanja u finansijskim izveštajima ili, ako takva obelodanjivanja nisu adekvatna, da modifikujemo svoje
mišljenje. Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima prikupljenim do datuma izveštaja revizora. Međutim,
budući događaji ili uslovi mogu za posledicu da imaju da Društvo prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti.
Vršimo procenu ukupne prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih izveštaja, uključujući obelodanjivanja, i da li su u
finansijskim izveštajima prikazane osnovne transakcije i događaji na takav način da se postigne fer prezentacija.

Saopštavamo rukovodstvu, između ostalog, planirani obim i vreme revizije i značajne revizijske nalaze, uključujući sve
značajne nedostatke interne kontrole koje smo identifikovali tokom revizije.
Partner u angažovanju na reviziji na osnovu kog je sastavljen ovaj izveštaj nezavisnog revizora je Dragna Bursać Kisić.
Beograd, 20. maj 2021. godine
Dragana Bursać Kisić
Licencirani ovlašćeni revizor

„Finrevizija“ d.o.o., Beograd
Sarajevska 73/5
11000 Beograd
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НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
ЈП ЗЖС ОБРЕНОВАЦ
за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

Основни подаци о јавном предузећу
Пун назив предузећа: Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине на територији градске
општине Обреновац
Седиште предузећа: Краља Александра Првог 63, Обреновац
Величина друштва: мало
Матични број: 20597011
Шифра делатности: 9104 Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита при- родних вредности управљање заштићеним подручјима (национални паркови,ре- зервати, споменици и паркови природе,
предели и др.) на територији градске општине Обреновац.
Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац (у
даљем тексту: Предузеће) је основано Одлуком Скупштине градске општине Обреновац ВИ-01 бр.020149 од 11.12.2009. године („Сл. лист града Београда“ бр. 56/2009). Предузеће је уписано у Регистар
привредних субјеката Агенције за привредне регистре Решењем број: БД 198410/2009 од
28.12.2009.године. Седиште Предузећа је у улици Краља Александра Првог бр. 63.
Одлуком о промени оснивачког акта Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на
територији градске општине Обреновац („Сл.лист града Београда“ бр.85/16 и 103/16 ) извршено
усклађивање оснивачког акта са Законом о јавним предузећима („ Сл.гласник РС“ бр.15/16).
Претежна делатност предузећа је: 91.04 - Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних
вредности - управљање заштићеним подручјима (национални паркови, резервати, споменици и паркови
природе, предели и др.) на територији градске општине Обреновац. Осим наведене претежне делатности,
предузеће обавља и следеће делатности и послове:
Праћење стања природних вредности животне средине (ваздух, вода, земљиште, шуме, биљни и
животињски свет) и старање о предузимању мера на заштити и унапређењу животне средине;
мерење нивоа буке;
успостављање локалног регистра извора загађивача;
израда програма и пројеката употребе обновљивих и алтернативних извора енергије;
пошумљавање, сађење дрвећа за заштиту од буке, ветра, ерозије и др.;
уређење и одржавање јавних зелених површина специјалних намена – арборетуми и ботаничке баште;
управљање новоформираним шумским културама на јавним површинама;
успостављање катастра јавних зелених површина;
издавање и публиковање података, извештаја и информација о стању животне средине;
сузбијање штетних организама (комараца, крпеља, глодара и др.);
развијање јавне свести о значају заштите и унапређења животне средине;
успостављања информационог система и вођење базе података о стању животне средине из делокруга
рада Предузећа;
израда акционих и санационих планова од значаја за заштиту животне средине на подручју градске
општине;
пројектовање, изградња и уређење јавних зелених површина, паркова
и рекреационих и
других јавних површина, укључујући и мобилијар;
пројектовање, изградња и уређење зелених површина, паркова, рекреационих и других површина, за
трећа лица;
уређење канала који протичу кроз централна градска насеља градске општине Обреновац, у циљу
заштите и унапређења животне средине, уз сагласност надлежних органа или организација;
уређење
јавних девастираних површина у циљу заштите животне средине, уз сагласност надлежних
органа или организација;
42.91 - изградња хидротехничких објеката у заштићеним подручјима, уз сагласност надлежних органа
или организација;
- изградња осталих непоменутих грађевина у заштићеним подрчјима;
послове туризма у заштићеном подручју „Обреновачки Забран“;
уређење и одржавање јавног купалишта на подручју заштићеног подручја
„Обреновачки Забран“;
изнајмљивање простора за постављање угоститељских и туристичких објеката у заштићеним

подручјима;
изнајмљивање бицикала и чамаца у заштићеном подручју „Обреновачки Забран“;
55.20 - одмаралишта и слични објекти за краћи боравак;
56.10 - делатност ресторана и покретних угоститељских објеката;
промоција и презентација пројеката из делокруга рада Предузећа;
и друге послове и услуге које су у функцији и у вези са подстицањем заштите животне средине утврђене
законом и другим прописима, који се уобичајено врше са пословима из делокруга рада Предузећа, а у
складу са надлежностима градске општине.
У складу са Законом о заштити природе („Сл. гласник РС“36/09, 88/10 и 91/10), Скупштина града
Београда, је решењем бр. 501-847/10-С од 01.12.2010. године („Сл. лист града Београда“ број 41/10)
поверила предузећу на управљање заштићено природно добро
„Групу стабала храста лужњака код Јозића колибе“ чија укупна површина износи око 16,25 ари, а чине је
пројекције крошњи храстова.
У складу са Законом о заштити природе („Сл. гласник РС“36/09, 88/10 и 91/10), Привремени орган града
Београда, је решењем бр. 501-149/13-С-20 од 29.11.2013.године („Сл.лист града Београда“ број 57И/13)
прогласио „Обреновачки Забран“ за заштићено подручје као споменик природе и поверио га на
управљање предузећу. Укупна површина заштићеног подручја износи 47.77.18 ха.
Скупштина градске општине Обреновац је Решењем ВИ -01 бр. 020-84 од 29.09.2011. године, поверила
предузећу на привремено управљање и старање целокупан комплекс „Јозића Колибе“ у Великом Пољу,
укупне површине од 2.57 ха .
Скупштина градске општине Обреновац је Закључком ВИИ -01 бр. 020-173 од 28. 10.2013. године,
дозволила предузећу да настави да се стара односно одржава и уређује јавну зелену површину
специјалне намене – Арборетум укупне површине од 1.66,61 ха.
Скупштина градске општине Обреновац је Одлуком ВИИ-01 бр. 020-198 од 26.12.2013. године,
предузећу поверила на привремено управљање и старање пошумљену површину кп.бр.1102 К.О.
Обреновац, површине 1.19.18 ха .
Запослени у предузећу представљају основни ресурс предузећа. Вршење широког спектра делатности
фаворизује високу стручну спрему, а све у циљу квалитетног и одговорног обављања послова.
Укупан број радних места по Правилнику о систематизацији послова и радних задатака је 19 запослених.
Број запослених у предузећу на дан 31.12.2019.године је 19, укључујући и директора Предузећа.
Органи јавног Предузећа:
-Надзорни одбор, именован на период од 4 године Решењем ВИИ-01 бр.020-110 од 24.06.2016. године и
решењем ВИИ-01 бр.020-129 од 04.12.2018.године донетим од стране Скупштине градске општине
Обреновац у саставу: Гордана Милковић, председник, Марина Батричевић, члан и Станојка Спасић, члан
из реда запослених у Предузећу .
-Директор Предузећа Светозар Андрић мастер аналитичар заштите животне средине је именован на
период од 4 године Решењем донетим од стране Скупштине градске општине Обреновац ВИИ-01
бр.020-25 од 24.05.2019. године.
ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
1.1. Основе за састављање финансијских извештаја
Приложени финансијски извештаји ЈП ЖЗС „Обреновац“ за 2020. годину су састављени у складу са
важећим рацчуноводственим прописима у Републици Србији заснованим на Закону о рачуноводству ("Сл.
гласник РС", бр. 73/2019).
Финансијски извештаји за 2020. годину састављени су у складу са Законом о рац̌уноводству и
подзаконским актима донетим на основу Закона. ЈП ЖЗС „Обреновац“ приликом састављања
финансијских извештаја за 2020. годину примењује МСФИ за МСП и изабране и усвојене
рачуноводствене политике, које су утврђене Правилником о рачуноводству и рачуноводственим
политикама.
Финансијски извештаји су приказани у формату прописаном Правилником о садржини и форми образаца
финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Сл. гласник РС", бр. 95/2014 и
144/2014, 104/2018, 8/2019, 89/2020). Овим правилником дефинисани су обрасци финансијских извештаја
и садржина позиција у обрасцима, као и минимум садржаја напомена уз те извештаје.

Приложени финансијски извештаји су усаглашени са свим захтевима МСФИ за МСП.
ЈП ЖЗС „Обреновац“ је у састављању приложених финансијских извештаја применило рац̌уноводствене
политике обелодањене у даљем тексту, које су засноване на важецћим рац̌уноводственим и пореским
прописима Републике Србије. Ове политике су конзистентно примењене на све приказане године.
Састављање финансијских извештаја у складу са МСФИ за МСП захтева примену извесних кљуц̌них
рац̌уноводствених процена. Оно, такође, захтева да руководство користи своје просуђивање у примени
рац̌уноводствених политика предузећа.
1.2. Упоредни подаци
Упоредни подаци су исказани као подаци на дан 31.12.2019. године.
1.3. Примена претпоставке сталности пословања
Финансијски извештаји су састављени под претпоставком сталности пословања ЈП ЗЖС „Обреновац“ ,
тј. под претпоставком да ће оно наставити да послује током неограниц̌еног временског периода у
догледној будућности.
1.4 Преглед значајних рачуноводствених политика
Некретнине, постројења и опрема
Некретнине, постројења и опрема су материјална средства:
а) која се држе за коришћење у производњи производа или испоруци добара или услуга, за
изнајмљивање другима или за административне сврхе; и
б) за које се очекује да ће се користити дуже од једног обрачунског периода.
Ставке некретнина, постројења и опреме, које испуњавају услове да буду признате као средство,
одмеравају се приликом почетног признавања по својој набавној вредности, односно цени коштања.
Набавну вредност некретнина, постројења и опреме чине:
а) куповна цена, укључујући накнаде за правне и посредничке услуге, увозне таксе и порезе који се не
могу рефундирати, након одузимања трговачких попуста и рабата;
б) сви трошкови који се могу директно приписати довођењу средства на локацију и у стање које је
неопходно да би средство могло функционисати, на начин на који то очекује руководство (трошкови
припреме локације, почетне испоруке и манипулисања, инсталације и састављања, као и тестирања
функционалности);
ц) иницијалну процену трошкова демонтаже, уклањања средства и обнове подручја на којем је средство
лоцирано.
Добици или губици који се јављају приликом продаје или расходовања некретнина и опреме, признају се
у корист или на терет извештаја о укупном резултату, у оквиру осталих пословних прихода или осталих
пословних расхода.
Након почетног признавања, некретнине, постројења и опрема се исказују по набавној вредности
умањеној за акумулирану исправку вредности и евентуалне акумулиране губитке за умањење вредности.
Накнадни издатак који се односи на некретнину, постројење и опрему након његове набавке или
завршетка, увећава вредност средства ако испуњава услове да се призна као стално средство. Накнадни
издатак који не задовољава претходне услове исказује се као трошак пословања у периоду у којем је
настао.
Трошкови свакодневног сервисирања и одржавања некретнина, постројења и опреме признају се као
расход периода када су ти трошкови настали. Изузетно, важнији резервни делови и помоћна опрема
сматрају се некретнинама, постројењима и опремом и могу се капиталисати:
- када предузеће очекује да ће их користити дуже од једног обрачунског периода,
- ако се ти резервни делови и опрема за сервисирање могу користити само у вези са ставком некретнина,
постројења и опреме која је већ призната у књигама и
- ако имају значајну вредност.
Отписивање некретнина, постројења и опреме врши се применом пропорционалне методе којом се
вредност средстава у потпуности отписује током процењеног века употребе.
Обрачун амортизације некретнина, постројења и опреме почиње од 1. наредног месеца када се ова
средства ставе у употребу.
Отписивање се врши по стопама које су засноване на преосталом корисном веку употребе средстава,

процењеном од стране руководства предузећа. Стопе амортизације за групе некретнина, постројења и
опреме су:
Опис
НЕКРЕТНИНЕ
Грађевински објекти
ОПРЕМА
Транспортна средства
Рачунарска опрема
Намештај
Остала опрема
Електронска
Комуникациона

Стопа амортизације
oд1,5-2,5 %
10%
од 10% до 20 %
од 10% до 15%
од 2,5% до15%
од 10% до 30%
20%

На крају сваког извештајног периода предузеће процењује да ли постоје било какве назнаке да је вредност
некетнина, постројења и опреме умањена. Ако постоје такве назнаке процењује се надокнадиви износ и у
случају када је он мањи од књиговодствене вредности, предузеће треба да смањи књиговодствену
вредност на надокнадиви износ, уз признавање губитка због умањења вредности.
Зајмови и потраживања
У билансу стања предузећа ова категорија финансијских средстава обухвата:
потраживања од државних органа И организација и друга потраживања из пословања.
Готовина и готовински еквиваленти
Под готовином и готовинским еквивалентима се у билансу стања предузећа подразумевају:
1. средства по виђењу које се држе на рачунима банака,
Новчана средства се вреднују по њиховој номиналној вредности. Уколико је реч о новчаним средствима
у страној валути она се вреднују по званичном средњем курсу валуте објављеном од стране Народне
банке Србије.
Финансијске обавезе
Предузеће признаје финансијске обавезе у свом билансу стања само онда када оно постане једна од
уговорних страна у финансијском инструменту. Финансијска обавеза престаје да се признаје када
предузеће испуни обавезу или када је обавеза плаћања предвиђена уговором укинута или истекла.
Финансијске обавезе се иницијално признају по фер вредности, увећаној за директно приписиве
трошкове трансакција. Изузетно од општег правила почетног признавања финансијских обавеза,
краткорочне бескаматне обавезе код којих је ефекат дисконтовања нематеријалан, иницијално се
признају по оригиналној фактурној вредности.
Финансијске обавезе предузећа укључују обавезе према добављачима и остале обавезе из пословања.
Обавезе према добављачима и остале краткорочне обавезе из пословања накнадно се вреднују по
номиналној (фактурној) вредности.
Дужнички инструменти (обавезе по основу меница и зајмова) класификовани као краткорочне обавезе
треба да се одмеравају по недисконтованом износу готовине или друге накнаде за коју се очекује да буде
плаћена или примљена умањено за евентуално обезвређење.
Обавеза је текућа уколико се очекује да буде измирена у редовном току пословног циклуса, односно у
периоду до 12 месеци након датума извештавања. Све остале обавезе се класификују као дугорочне.
Примања запослених
Доприноси за обавезно социјално осигурање
У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, предузеће је у обавези да плаћа
доприносе државним фондовима којима се обезбеђује социјална сигурност запослених. Ове обавезе

укључују доприносе на терет запослених и на терет послодавца у износима обрачунатим по стопама
прописаним релевантним законским прописима. Предузеће је такође, обавезно да од бруто зарада
запослених обустави доприносе и да их, у име запослених, уплати тим фондовима. Када су доприноси
једном уплаћени, предузеће нема никаквих даљих обавеза у погледу плаћања. Доприноси на терет
послодавца и на терет запосленог се књиже на терет расхода периода на који се односе.
Отпремнине и јубиларне награде
Предузеће обезбеђује отпремнине приликом одласка у пензију, запослене који се прогласе технолошким
вишком и јубиларне награде. Право на ове накнаде је обично условљено остајањем запосленог лица у
служби до старосне границе одређене за пензионисање и до остварења минималног радног стажа.
Текући порез
Порез на добитак се обрачунава и плаћа у складу са одредбама Закона о порезу на добит правних лица и
релевантним подзаконским актима.
Почев од јануара 2013. године, порез на добитак обрачунава се применом стопе од 15% на пореску
основицу исказану у пореском билансу.
Порески прописи у Републици Србији не дозвољавају да се порески губици из текућег периода
искористе као основа за повраћај пореза плаћеног у одређеном претходном периоду. Губици из текућег
периода могу се пренети на рачун добити утврђене у годишњем пореском билансу из будућих
обрачунских периода, али не дуже од пет година.
Обрачунати текући порез се признаје као обавеза и расход у обрачунском периоду на који се исти
односи.
Државна давања
Државно давање је помоћ државе у облику преноса ресурса предузећу по основу испуњених извесних
услова у прошлости или будућности који се односе на пословне активности предузећа.
Предузеће треба да признаје државна давања на следећи начин:
(а) давања која не намећу предузећу услове у вези са одређеним будућим резултатима се признају као
приход приликом признавања потраживања по основу давања;
(б) давања која намећу предузећу услове у вези са одређеним будућим резултатима се признају као
приход само када се испуне услови у вези са резултатима; До признавања услова таква давања се
признају као одложени приход;
(ц) давања добијена пре испуњавања критеријума признавања се признају као обавеза.
Предузеће треба да одмерава давања по фер вредности добијеног или потраживаног средства
Приходи
Друштво признаје приход када се износ прихода може поуздано измерити и када је вероватно да ће у
будућности предузеће имати прилив економских користи. Приход се признаје у висини фер вредности
примљеног износа или потраживања по основу услуга у току нормалног пословања предузећа. Приход се
исказује без ПДВ-а.
Расходи
Расходи се признају у билансу успеха по начелу узрочности прихода и расхода, односно на обрачунској
основи и утврђују се за период када су настали.
(а) Пословни расходи
Пословни расходи обухватају трошкове условљене стварањем прихода од продаје и укључују набавну
вредност продате робе, трошкове материјала, горива и енергије, бруто зараде, трошкове амортизације и
услуге пружене од стране трећих лица. Пословни расходи обухватају и опште трошкове као што су
трошкови закупа, маркетинга, осигурања, платног промета, пореза и остали трошкови настали у текућем
обрачунском периоду.

(б) Финансијски расходи
Финансијски расходи обухватају расходе по основу камата и курсних разлика и остале финансијске
расходе, који се евидентирају у билансу успеха периода на који се односе, а у складу са начелом
узрочности. Сви трошкови позајмљивања се евидентирају као расходи периода.
Накнадно установљене грешке
Исправка накнадно установљених материјално значајних грешака у износу већем од 1% пословних
прихода из претходне године врши се преко рачуна нераспоређене добити из ранијих година, односно
нераспоређеног губитка ранијих година на начин утврђен Одељком 10 Рачуноводствене политике,
процене и грешке.
Накнадно установљене грешке које нису материјално значајне, тј. у износу су који је мањи или једнак
1% пословних прихода из претходне године, исправљају се на терет расхода, односно у корист прихода
периода у коме су идентификоване

2. Преглед укупних расхода
Расходи су смањења економских користи током обрачунског периода у облику
одлива или смањења средстава или стварања обавеза, што доводи до смањења сопственог
капитала. У оквиру класе расхода обухваћени су: пословни расходи, финанијски расходи и
остали расходи.
У периоду од 01.01. до 31.12.2020.године Предузеће је извршило Пословне расходеознака АОП 1018 у износи од 52.979 хиљада динара, који се састоје од Трошкова
материјала-ознака АОП 1023 у износу од 1.015 хиљада динара, Трошкови горива и енергијеознака АОП 1024 у износу од 685 хиљада динара, Трошкови зарада, накнада зарада и остали
лични расходи-ознака АОП 1025 у износу од 26.354 хиљада динара, Трошкови производних
услуга ознака АОП 1026 у износу од 4.264 хиљада динара, Трошкови амортизације-ознака
АОП 1027 у износу од 5.205 хиљада динара и Нематеријални тошкови-ознака АОП 1029 у
износу од 15.456 хиљада динара.
У оквиру трошкова материјала Предузеће је приказало трошкове осталог материјала
(режијског) у висини набавне вредности утрошеног материјала, које је одмах без стављања
на залихе, дато у употребу.
У оквиру трошкова горива и енергије Предузеће је приказало трошкове горива и енергије у
висини набавне вредности утрошеног горива и енергије, које су одмах без стављања на
залихе, дате у употребу.
У оквиру трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода Предузеће је
приказало трошкове зарада и накнада зарада (бруто 1), трошкове пореза и доприноса на
зараде и накнаде зарада на терет послодавца , трошкове накнада по уговору о привремено
повременим пословима, трошкове накнада члановима органа управљања и остале личне
расходе и накнаде.
Трошкови који су евидентирани на рачунима групе 52 вреднују се у висини проистеклој из
одговарајућих обрачуна и у висини обавеза које Предузеће има по основу накнада запосленима.
Обрачуни зарада, накнада зарада и осталих личних расхода састављају се на основу закона,
подзаконских аката и интерних аката Предузећа.
У оквиру трошкова производних услуга Предузеће је приказало трошкове услуга одржавања, трошкове
транспортних услуга, трошкове закупнина, трошкове рекламе и пропаганде и трошкове осталих услуга и
вредновало у висини исказаној на фактури добављача.
У оквиру трошкова амортизације и резервисања Предузеће је исказало трошкове амортизације
нематеријалних улагања и основних сред,става у складу са рачуноводственом политиком Предузећа.

У оквиру нематеријалних трошкова Предузеће је приказало трошкове непроизводних услуга, трошкове
репрезентације, трошкови премије осигурања, трошкови платног промета, трошкови пореза и остале
нематеријалне трошкове и исте вредновало у висини исказаној на фактури добављача или неком другом
документу по основу којих је вршило признавање ових трошкова.
У периоду од 01.01. до 31.12.2020.године Предузеће је извршило Остале расходе- ознака АОП 1053 у
износи од 13.692 хиљада динара.

Позиција у
билансу успеха

АОП

КОНТО

Трошкови
материјала
Трошкови
горива и
енергије
Трошкови
зарада и
наканада зарада
Трошкови
производних
услуга
Трошкови
амортизације
Нематеријални
трошкови

1023

2020 ГОДИНА

2019 ГОДИНА

51осим 513

1015

1145

1024

513

685

724

1025

520

26.354

20.444

1026

53

4264

3772

1027

540

5205

5081

1029

55

15456

16631

3. Финансијски резултат

У периоду од 01.01. до 31.12.2020.године Предузеће је остварило укупне приходе у
износу од 51.080 хиљада динара и укупне расходе у износу од 43.859 хиљада динара, из чега
произилази губитак пре опорезивања –ознака АОП 1059 у износу од 8.184 хиљада динара.
Резултат из биланса успеха је усклађен у делу расхода и то за укупан износ амортизације
обрачунат у финансијским извештајима и за укупан износ амортизације обрачунат за
пореске сврхе. Обрачун амортизације у пореске сврхе је извршен у складу са Правилником
о разврставању сталних средстава по групама и начину утврђивања амортизације у пореске
сврхе ( „Сл.гласник РС“ број 116/04, 99/10, 104/2018, 8/2019).
Позиција у
билансу успеха
Губитак из
редовног
пословања пре
опорезивања
Порески расход
периода
Нето губитак

АОП

КОНТО

1059

1060
1064

721

2020 ГОДИНА

2019 ГОДИНА

8184

1419

998

258

9150

4.Плаћени аванси за залихе и услуге
На рачуну Плаћени аванси за залихе и услуге обухваћена су потраживања по основу
унапред извршеног плаћања за набавку залиха, односно набавку услуга, с тим да је
добављач у земљи.
На дан 31.12.2020.године Предузеће је имало евидентирано у својим пословним
књигама следеће авансне уплате за услуге :
( у динарима)
Р.бр.
Добављач
Износ
1.
ЈП ПТТ Србија
13
2.
Дунав осигурање
4
Укупно:
17
4. Готовински еквиваленти и готовина

241 - Текући (пословни) рачуни - Стање на подрачуну број 840-0000000952743-04
код Управе за трезор на дан 31.12.2020. године, износи 25 хиљада динара, стање на рачуну
број 170-30030909000-14 код Unicredit banke на дан 31.12.2020. године износи 7 хиљада
динара и стање на рачуну број 340-0000011022265-47 код Erste banke на дан 31.12.2020.
године износи 21 хиљада динара.
Р.б
р.

Износ
на
дан
31.12.2020.године

Износ на дан
31.12.2019.године

1.

Управа за трезор

25

29

2.

Уникредит

8

14

3.

Ерсте банка

21

58

4.

Уникредит рачун за
уплату боловања
Укупно:

32

86

101

Структура готовинских еквивалената и готовине ( у динарима)
5. Друга потраживања

На дан 31.12.2020.године Предузеће је имало евидентирано у своји пословним
књигама друга потраживања у износу од 10.093 хиљада динара.
Структура других потраживања
Р.бр

Износ на дан
Износ на дан
31.12.2020.године 31.12.2019.године

.
1.

Потраживања од државних органа и
организација
по основу премија, регреса и субвенција

26.883

3.841

Потраживања од државних органа и организација се односе на приходе од субвенција од
стране оснивача ГО Обреновац.
6. Добављачи у земљи
На рачуну Добављачи у земљи обухваћене су обавезе по основу купљених добара, односно набавку
услуга од добаваљача у земљи, стим да се не ради о матичном, повезаном или зависном правном
лицу.
На дан 31.12.2020.године Предузеће је имало евидентирано у својим пословним
књигама следеће обавезе према добављачима у земљи:

Ред.број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Назив добављача
ЈП СКЦ Обреновац
Електродата
Екол ДОО
Студио маг
ПД Протент
ИД Центар
ЈП ПТТ Саобраћаја Србија
Александар Обрадовић
Телеком Србија
Цефор

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Арт Петрол
Природњачки музеј
Мичелини
ЈКП Водовод и канализација
Маг интернет
Градска Чистоћа
Корпора Бонафидес
Ергопродукт
ГДИ КОП
Аб Јанковић
Микрохард
Маратон ЛДН
Палеж Штампа
Електропривреда Србије
Азбука
Међа Обреновац
Ми гас
Симком
Схрумс ДОО
Корона сервис
Светионик Обреновац
Расадник Жића
ЈП за изградњу Обреновца

34.

Пајпер

Износ обавезе
196.630,11
209.492,00
110.400,00
242.400,00
235.620,00
15.885,00
5.812,00
50.000,00
51.079,94
546.000,00
205.897,65
50.000,00
703.560,00
35.183,32
192.360,00
6.283.909,60
1.620.600,00
36.816,00
1.735.000,00
144.000,00
2.000,00
1.535.175,60
140.000,00
34.549,86
74.850,00
63.068,16
38.045,69
399.000,00
6.500,00
3.840,00
6.050,00
703.362,00
119.400,00

35.

Сур Ђукић

15.200,00
1.990,00

36.

СЗР Фамо

350.000,00

37.

Тиркиз плус

269.680,00

38.

Тп душица

3.000,00

39.

Велибор Маријановић

2.550,00

Владан ауто

4.800,00

40.
41.

Звончица БМ

23.910,00

42.

О клок

10.920,00

43.

Институ Мол

93.600,00

44.

Винер штедише

29.053,90

45.

Фин ревизија

120.000,00

46.

Тонер експрес

11.500,00

47.

Димитрић

35.700,00

48.

Завод за биоциде

2.217.685,50

49.

Водовод промет

18.800,00

50.

Расадник Топловић

380.349,66

51.

Лагер плус

52.

Јоксимовић ДМС

53.

Еуроспортмодерна

54.

Пшеница

2.850,00

55.

Јкп Паркинг Сервис

6.500,00

56.

Тошић ауто сервис

54.860,00

57.

Црногорчић ДОО

1.100,00

58.

Еко Дез

59.

Дука плам

Укупно:

1.

700,00
7.500,00
3,484.200,00

576.000,00
2.268,00

23.521.983,83
Усаглашеност са добављачима Број
Износ уса%
добављача глашености/не- усаглашености
усаглашености
Усаглашено
59
23.521.983,83
100,00

Обавезе према
добављачима

АОП
0456

Износ на дан
31.12.2020.године
23.522

Износ на дан
31.12.2019.године
6.670

7. Остале краткорочне обавезе

На рачуну остале краткорочне обавезе у пословним књигама је на дан 31.12.2020.године
евидентирано 1.866.328,58 хиљада динара и састоје се од обавезе по основу зарада и накнада
зарада за обрачун другог дела зараде за децембар месец 2020. године и обавезе према члановима
управног и надзорног одбора за новембар и децемар месец 2020. Године, и обавезе по уговору о
привремено повременим пословима за месец децембар 2020.године.
Позиција у билансу
стања
Остале краткорочне
обавезе

АОП

0459

Износ на дан

Износ на дан

31.12.2020.године

31.12.2019.године

1.866

1.451

8. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине

На рачуну обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине у пословним књигама је на дан
31.12.2020.године евидентирано 593хиљада динара и састоје се од обавезе за порез из резултата,
обавеза за порезе и доприносе на зараде, ПП послове, накнаде члановима надзорног
одбора,комуналне таксе, чланарине привредној комори, и остале непоменуте обавезе( Разлика
за уплату у буџет РС).
АОП

Позиција у билансу
стања
Обавезе за остале порезе,
доприносе и друге дажбине

0461

Износ на дан

Износ на дан

31.12.2020.године

31.12.2020.године

593

383

9. Пасивна временска разграничења

На рачуну пасивних временских разграничења у пословним књигама је на дан
31.12.2020.године евидентирано 2.663 хиљада динара и састоје се од одложених прихода и
примљених донација, које ћи предузеће добити када се испуне одговарајући услови.
Позиција у билансу
стања
Пасивна
временска
разграничења

АОП

0462

Износ на дан

Износ на дан

31.12.2020.године

31.12.2019.године

2.663

2.661

10. Капитал

Предузеће на рачуну капила, на дан 31.12.2020године исказало укупни капитал у износу од 34.516
хиљада динара, који се састоји од државног капитала у износу од 19.565 хиљада динара, уписаног а неуплаћеног
капитала у износу од 500 динара, и нераспоређене добити предходних година у износу од 17.144 хиљада динара.

Позиција у билансу
стања
Државни капитал
Уписан а неуплаћен
капитал
Нераспоређена добит
предходних година
Нераспоређена добит
текуће године

Износ на дан

Износ на дан

31.12.2020.године

31.12.2019.године

0406

19.565

19.565

0411

500

500

0418

17.144

10.941

АОП

0419

1.158

11. Некретнине постројења и опрема
Предузеће је на рачунима некретанина постројења и опреме на дан 31.12.2020године исказало у укупном
износу од 52.589 хиљада динара, које се састоје од: грађевинских објеката у износу од 21.780 хиљада динара
постројења и опреме у износу од 26.537 хиљада динара и биолошких средстава у износу од 2.015 које чине
вишегодишњи засади.

ОПИС

Грађевински
објекти

Постројења
и опрема

022

023

17.425

50.839

Некретнине,
постројења и опрема у
припреми
026

Засади

УКУПНО

031

НАБАВНА ВРЕДНОСТ

Стање, на почетку године
Набавке
Смањење
Корекција стања повећање

70.279

264

264

160

160

7.941

Корекција стања смањење

7.941
2.605

Укњижавање по попису
Отпис у току године
(по попису)
Стање на крају године

2.015

2.606

78

78

25.366

48.074

340

24.303

24.643

610

4.595

5.205

2.202

75.642

КУМУЛИРАНА
ИСПРАВКА
ВРЕДНОСТИ
Стање, на почетку године
Амотризација текуће
године

3.804
Корекција стања смањење

3.804
3.316

Корекција стања,повећање

3.156

160

Стање на крају године

4.106

25.254

Нето
садашња вредност
31. Децембар
2020.

21.260

22.820

-

-

-

2.202

29.360

46.282

Валута извештавања
Функционална валута извештавања је РСД.
Судски спорови
ЈП ЗЖС Обреновац није странка, ни у једном судском спору, нити као тужилац, нити као тужени.
Услед епидемије изазване COVID 19, проглашено је вандредно стање у Републици Србији од 15.03.2020.године
које је трајало до 06.05.2020.године. Вандредно стање се није значајно одразило на пословање ЈП ЗЖС Обреновац
у смислу обављања делатности. Предузеће је у том периоду поступало у складу са Закључком број VIII-01 број 0204/21 од 20.03.2020.године донетог од стране Председника ГО Обреновац.

Саставила:
Јегоровић Марија

ЈП ЗЖС Обреновац
Директор
-

