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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 
 
 

Osnivaču Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Stara Pazova 
 
Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Stara 
Pazova (u daljem tekstu: „Preduzeće“), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembar 2015. godine i 
odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o tokovima gotovine i izveštaj o promenama na 
kapitalu za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomena uz 
finansijske izveštaje. 
 

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

Odgovornost revizora 
 
Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o ovim finansijskim izveštajima na osnovu izvršene revizije. Reviziju 
smo izvršili u skladu sa Zakonom o reviziji Republike Srbije i Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi  
nalažu da se pridržavamo etičkih zahteva i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u 
razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze.  
 
Revizija uključuje sprovođenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima u 
finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na revizorskom prosuđivanju, uključujući procenu rizika 
postojanja materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili 
greške. Prilikom procene ovih rizika, revizor sagledava interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje i istinito 
prikazivanje finansijskih izveštaja radi osmišljavanja revizorskih postupaka koji su odgovarajući u datim 
okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o delotvornosti internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe 
uključuje ocenu adekvatnosti primenjenih računovodstvenih politika i opravdanost računovodstvenih procena 
izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja. 
 
Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju osnovu za izražavanje našeg 
mišljenja sa rezervom.  
 

Osnov za mišljenje sa rezervom 
 
Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi su na dan 31. decembar 2015. godine iskazane u iznosu od 3.506 
hiljada dinara i odnose se na investiciju na kojoj nije bilo dodatnih ulaganja u periodu dužem od godinu dana. 
Nismo bili u mogućnosti da utvrdimo iznos za koji je potrebno izvršiti eventualno umanjenje vrednosti investicija u 
toku na dan 31. decembar 2015. godine u skladu sa zahtevima MSFI za MSP, Odeljak 27 – Umanjenje vrednosti 
imovine.  
 
 

1 



DFK Konsultant - Revizija doo 
Independent member firm of DFK International, 
a Worldwide Association of Independent Accounting Firms and Business Advisers 

 
 

 

2 
 

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak) 
 

Osnivaču Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Stara Pazova 
 

Osnov za mišljenje sa rezervom (Nastavak) 
 
Preduzeće je na  dan 31. decembar 2015. godine iskazalo potraživanja po osnovu prodaje u iznosu od 122.898 
hiljada dinara i druga potraživanja u iznosu od 17.092 hiljade dinara. Sproveli smo postupak usaglašavanja putem 
nezavisne potvrde salda prema kupcima – pravnim licima. Odgovore na većinu poslatih konfirmacija nismo dobili, 
dok odgovori koje smo dobili ukazuju na značajna neslaganja. Rukodstvo Preduzeća nije na kraju obračunskog 
perioda izvršilo adekvatnu procenu naplativosti iskazanih potraživanja, niti je izvršeno umanjenje istih, shodno 
odredbama MSFI za MSP, Odeljak 11 – Osnovi finansijski instrumenti. Imajući u vidu napred navedeno nismo bili u 
mogućnosti da utvrdimo efekte koje gore navedene činjenice imaju na finansijske izveštaje.  
 
Odložena poreska sredstva su na dan bilansa stanja iskazana u iznosu od 6.681 hiljadu dinara. Na osnovu 
raspoložive dokumentacije nismo bili u mogućnosti da potvrdimo iznos iskazanih odloženih poreza. Imajući u vidu 
napred navedeno nismo bili u mogućnosti da utvrdimo efekte koje gore navedene činjenice imaju na finansijske 
izveštaje. 
 
Preduzeće je na dan 31. decembar 2015. godine iskazalo stanje državnog kapitalu u iznosu od 208.560 hiljada 
dinara. Uvidom u registar privrednih subjekata koji se vodi kod Agencije za privredne registre utvrđeno je da 
vrednost registrovanog osnovnog kapitala iznosi 185.090 hiljada dinara. Imajući u vidu napred navedeno kao i 
prirodu računovdstvenih evidencija nismo bili u mogućnosti da utvrdimo efekte koje gore navedene činjenice 
imaju na finansijske izveštaje. 
 
Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih su na dan bilansa stanja iskazane u iznosu od 5.214 hiljada 
dinara. Preduzeće prilikom evidentiranja obaveze za rezervisanja za otpremnine i jubilarne nagrade nije postupilo  
u skladu sa zahtevima MSFI za MSP, Odeljak 10 – Računovodstvene politike, procene i greške. Imajući u vidu 
napred navedno nismo bili u mogućnosti da uvrdimo efekte koje gore navedene činjenice imaju na finansijske 
izveštaje za 2015. godinu. 

 

Mišljenje sa rezervom 
 
Po našem mišljenju, osim za efekte pitanja iznetih u pasusu Osnov za mišljenje sa rezervom, finansijski izveštaji 
prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsku poziciju Preduzeća na dan 31. 
decembar 2015. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj 
dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. 

 
Skretanje pažnje 

 
Kao što je obelodanjeno u napomeni 25 uz finansijske izveštaje, nekretnine, postrojenja i oprema iskazani na dan 
31. decembar 2015. godine u iznosu od 113.811 hiljada dinara, uključuju iznos zemljišta i građevinskih objekata u 
iznosu od 69.623 hiljade dinara koji su u javnoj svojini ili nad kojima Preduzeće ima pravo korišćenja.  

 
Po ovom pitanju nije izražena rezerva u našem mišljenju. 
 
Beograd, 8. jun 2016. godine   

 
              Aleksandar Milosavljević 
           Licencirani ovlašćeni revizor 

aleksandrac
Stamp
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Напомене уз Финансијске извештаје за 2015. годину 
 

1. Основне информације о Предузећу 
 

ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п. Стара Пазова, ул. Бранка Радичевића бр. 2 (у даљем тексту - 

Предузеће) формирано је деобом бившег ЈКП “Чистоћа “ на два јавна предузећа на основу 

Одлуке Општинског већа бр. 011-40/94-1 од 01.08.1994. године. 

    Основна делатност “ Водовода и канализације“ ј.п. је црпљење и дистрибуција воде за пиће и 

друге потребе корисницима на територији Општине Стара Пазова, те одвођење отпадних вода, 

као и одржавање водоводних и канализационих објеката и мреже.   

    У саставу  “Водовода и канализације“ ј.п. су локални водоводи у насељима: Ст.Пазова, Нова 

Пазова, Нови Бановци, Бановци-Дунав, Белегиш, Сурдук, Голубинци  Крњешевци и Стари 

Бановци.  

 Матични број:  08591130 

 ПИБ: 100536726 

 Централа (+381 22) 310 680 

 Е-mail kancelarija@viksp.co.rs 

 Интернет презентација је на адреси www.viksp.rs 

 Директор ( Законски заступник): Милош Грковић, мастер инжењер менаџмента 

 Надзорни одбор:  председник Бранко Мазалица 

     На дан 31.12.2015. године, Предузеће има 107 запослених. На дан 31.12.2014. године у 

Предузећу је било 103 запослених.  

По критеријумима величине прописаним Законом о рачуноводству (Службени гласник РС 

бр. 62/2013). Предузеће је у 2015. години  класификовано у мала правна лица. 

 

 Оквир за финансијско извештавање и концепт наставка пословања 
 

Финансијски извештаји за 2015. годину састављени су у складу са Законом о 
рачуноводству. Овај Закон захтева да финансијски извештаји Предузећа за годину 
завршену на дан 31.12.2015. године буду састављени у складу са Међународним 
стандардом за мала и средња правна лица (МСФИ за МСП) - и релевантном подзаконском 
регулативом. Министар финансија је на основу овлашћења из Закона о рачуноводству 
донео одговарајућа подзаконска акта која чине саставни део оквира за финансијско 
извештавање: 

- Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна 
друштва, задруге и предузетнике (“Службени гласник РС” бр. 95/2014 и  
114/2014) и 

- Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна 
друштва, задруге и предузетнике (“Службени гласник РС” бр. 95/2014). 

  Финансијски извештаји су у свим својим деловима усклађени са свим релевантним 
одредбама Међународних стандарда финансијског извештавања, сем оних одредби које 
нису у складу са одредбама Закона о рачуновдству и релевантном подзаконском 
регулативом.  
      Финансијски извештај за обрачунски период који се завршава 31.12.2015.године, 
представља други финансијски извештај у складу са МСФИ за МСП. 

Износи у финансијским извештајима исказани су у хиљадама динара. Функционална 
валута је такође динар. 
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Упоредни подаци 
 

У финансијским извештајима за 2015. годину као минимум приказани су упоредни подаци 
за 2014. годину. Због промене облика финансијских извештаја у 2014. години извршена је 
рекласификација упоредних података. 

Коришћење процена 
 

Састављање финансијских извештаја захтевало је од руководства Предузећа 
коришћење најбољих могућих процена и разумних претпоставки, које на датум биланса 
имају ефекта на приказане вредности средстава, обавеза и на обелодањивање 
потенцијалних средстава и обавеза, као и на приказане вредности прихода и расхода 
извештајног периода. Процене и претпоставке су засноване на информацијама 
расположивим до датума одобрења финансијских извештаја за њихово обелодањивање. 
Стварни резултати могу одступати од ових процена. 

Примена претпоставке сталности пословања 
 

 Финансијски извештаји су састављени под претпоставком сталности пословања 
Предузећа, тј. под претпоставком да ће оно наставити да послује током неограниченог 
временског периода у предвидљивој будућности. Наведена претпоставка базирана је на 
следећим чињеницама: Предузеће је у протеклим обрачунским периодима остваривало 
позитивне резултате и имало је солидну ликвидност. У наредним извештајним периодима 
руководство Предузећа не очекују се значајније промене у пословању. 
 
 

ПРАВИЛНИК О РАЧУНОВОДСТВУ И 

РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ПОЛИТИКАМА 

У СКЛАДУ СА  МСФИ ЗА МСП 

 

 Овим Правилником уређује се организација рачуноводства, кретање 

рачуноводствених исправа и рокови за њихово достављање на даљу обраду, интерни 

рачуноводствени контролни поступци, рокови за усклађивање пословних књига и 

усаглашавање потраживања и обавеза, обављање пописа имовине и обавеза, одређују 

лица која су одговорна за вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја, 

утврђују рачуноводствене политике у складу са законским прописима, Међународним 

стандардима и Међународним стандардима финансијског извештавања.  

 Пословне промене у пословним књигама евидентирају се на рачунима Контног плана 

донетог од стране привредног друштва на основу Контног оквира за привредна друштва, 

задруге, друга правна лица и предузетнике, издатог од стране Министарства финансија 

Републике Србије. 

 

2. Организација значајних рачуноводствених политика 

 

 Рачуноводство  привредног друштва обухвата скуп послова који обезбеђују 

функционисање рачуноводственог информационог система и послова финансијске 

функције. 

 Рачуноводство обезбеђује податке и информације о финансијском положају, 

успешности и променама финансијског положаја привредног друштва за екстерне и интерне 

кориснике. 

У оквиру службе рачуноводства обављају се следећи послови: 

- финансијско књиговодство; 
- вођење аналитике, помоћних књига и евиденција; 
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- рачуноводствено планирање;  
- рачуноводствени надзор и контрола;  
- рачуноводствено извештавање и информисање; 
- састављање и достављање периодичних и годишњих финансијских извештаја; 
- благајничко пословање; 
- обрачун зарада, накнада зарада и других примања запослених; 
- обрачун и плаћање по уговорима о делу, ауторским и другим уговорима; 
- обрачун и плаћање пореза, доприноса, царина и других дажбина; 
- састављање и достављање пореских пријава и других прописаних обрачуна и 

евиденција од стране државних и других органа; 
- наплата и плаћање преко динарских и девизних рачуна привредног друштва; 
- други слични послови. 
Финансије обухватају контролу новчаног пословања и кредита, пословне односе са 

пословним банкама, финансирање пословних функција, управљање потраживањима и 

обавезама, обрачун и плаћање пореза, доприноса, царина и других дажбина, обрачун и 

исплату зарада и накнада зарада, благајничко пословање, наплате и ислате преко текућих 

динарских и девизних рачуна. 

Руководилац рачуноводства је одговоран за организацију и функционисање 

рачуноводствених и финансијских послова. Обављање послова у служби рачуноводства и 

финансија регулисано је општим актом о систематизацији послова и радних задатака. 

 

  3. Преглед значајних рачуноводствених политика 

 
 Прерачунавање износа исказаних у страним валутама 

(или повезаних са страним валутама) 

 Пословне промене настале у страној валути (или повезаних са страном валутом по 
основу валутне клаузуле) прерачунате су у динаре по средњем курсу утврђеном на 
међубанкарском тржишту девиза, који је важио на дан пословне промене. 
 Средства и обавезе исказане у страним средствима плаћања на датум биланса, 
прерачунати су у динаре по средњем курсу утврђеном на међубанкарском тржишту девиза који 
је важио на тај дан.  
 Позитивне и негативне курсне разлике настале приликом пословних трансакција у страној 
валути и приликом прерачуна монетарних позиција из биланса стања исказаних у страној 
валути признају се као приход или расход. 
 

ЕУР 31.12.2015. 121,6261 31.12.2014. 120,9583 
 

  

 Нематеријална улагања и основна средства 
 

Нематеријална улагања и основна средства се почетно исказују по набавној 
вредности и отписују  методом пропорционалног отписивања према њиховом процењеном 
веку коришћења. 

Процењено време коришћења средстава је: 
 

 

Корисни век 

трајања (у 

годинама) 

Стопа 

амортизације 

Грађевин.објекти и 
постројења 
Инвестиционе некретнине 

70 

 

70 

1.43% 

 

1,43% 
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Машине и опрема 15 6,67% 

Моторна возила 5 20% 

Намештај и уређаји 10 10% 

Канцеларијска опрема 5 20% 

 
Обрачун амортизације врши се понаособ за свако средство, сем код алата и 

инвентара који се калкулативно отписује. 

Накнадно вредновање нематеријалних улагања и основних средстава врши се по 

трошку набавке умањеном за исправку вредности и акумулиране губитке због обезвређења, 

сем грађевинских објеката и земљишта који се накнадно вреднују применом модела 

ревалоризације. 

Инвестиционе некретнине се након почетног признавања вреднују применом  модела 

фер вредности предвиђеног МРС 40. За обрачун амортизације инвестиционих некретнина 

примењује се метода пропорционалног отписивања. 

Трошкови текућег одржавања се признају као расход периода.  
 
 

 Учешћа у капиталу 
 

Улагања у зависна правна лица у појединачним финансијским извештајима 

Предузећа обухватају се методом набавне вредности. 

Улагања у придружена правна лица у појединачним финансијским извештајима 

Предузећа обухватају се методом набавне вредности. 

Заједничка улагања се у појединачним финансијским извештајима Предузећа 

обухватају методом набавне вредности. 

 

Државна давања 

 

Државна давања, било монетарна или немонетарна, признају се по фер вредности 

када је вероватно да ће давања бити примљено и када је извесно да ће се привредно 

друштво придржавати услова повезаних са давањима, на начин описан у Одељку 24 

Државна давања. 

Државно давање као приход признаје се одмах ако су испуњени услови који су 

постављени давањем, чак и раније ако услова нема. 

Финансијски инструменти 
 
 

              Финансијски инструмент је сваки уговор на основу којег настаје финансијска 

имовина једног пословног субјекта и финансијска обавеза или власнички инструмент другог 

пословног субјекта. 

            Код избора рачуноводствених политика за признавање и мерење финансијских 

инструмената, опредељена је примена (б) одредбе за признавање и одмеравање у складу 

са МСФИ за МСП Финансијски инструменти: признавање и одмеравање и захтеве у погледу 

обелодањивања из Одељка 11 и Одељка 12 за рачуноводствено обухватање свих својих 

инструмената. 

           Основни финансијски инструменти су они који испуњавају услове из параграфа 11.8 

МСФИ за МСП: 

 (а)  готовину 

 (б)  дужнички  инструмент  (попут  рачуна  потраживања  и  обавеза,  потраживања  и  

обавеза  по основу меница и зајмова) који испуњава услове из параграфа 11.9 
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(ц)  обавезу за узимање зајма која: 

(и)  не може да се измири у готовини, и(или)  када се обавеза изврши, очекује се да 

задовољи услове из параграфе 11.9 

(д)  инвестицију  у  неконвертибилне  преференцијалне  акције  и  обичне  акције  или 

преференцијалне акције без обавезе поновног откупа од стране емитента. 

              Процењивања краткорочних потраживања и пласмана врши се на крају 

обрачунског периода на основу разлика наплативости. Потраживања која нису наплаћена до 

краја обрачунског периода процењују се на следећи начин: 

- индиректан отпис, т.ј. испраква вредности потраживања од купаца на терет 
расхода периода преко рачуна исправке вредности врши се у целини код 
потраживања од купаца код којих је од рока за њихову наплату прошло најмање 
360 дана. 

- индикатори ненаплативости потраживања су: кашњење купаца у измиривању 
своје обавезе, блокада рачуна купца, поступак стечаја или ликвидације, не 
признавање исказаног потраживања итд. 

- директан отпис потраживања од купаца на терет расхода периода се врши 
уколико је ненаплативост извесна и документована 

                Приликом утврђивања индиректног и директног отписа потраживаеа узимају се у 

обзир одредбе Одељка 32- Догађаји после извештајног периода. Одлуку о индиректном 

отпису, односно о исправци вредности потраживања и одлуку о директном отпису на 

предлог комисије за попис потраживања и краткорочних пласмана доноси Надзорни одбор. 

У сврхе одмеравања финансијског средства које се врши после почетног признавања,  

у складу са МСФИ за МСП правно лице класификује финансијска средства у сл. 4 

категорије: 

-финансијска средства по фер вредности кроз биланс успеха; 

-инвестиције које се држе до доспећа 

-кредити и потраживања и  

Финансијска средства расположива за продају. 

 

Залихе 

Провењивање залиха материјала, резервних делова, ситног инвентара и робе врши се на 

начин прописан у Одељку 13-Залихе и МРС 2 који на сличан начин дефинишу појам залиха, 

признавање и одмеравање. 

Залихе су средства која: 

- се држе за продају у уобичајеном току пословања;  
- су у процесу производње а намењене су за продају; или  
- су у облику материјала или помоћних средстава која се троше у процесу 

производње или приликом пружања услуга.  
Залихе обухватају: 

- основни и помоћни материјал који ће бити искоришћени у процесу производње; 
- недовршене производе чија је производња у току;  
- готове производе које је произвело привредно друштво; и 
- робу која је набављена и држи се ради препродаје, укључујући некретнине 

(земљиште, грађевинске објекте и остале некретнине) прибављене ради даље 
продаје. 

Залихе материјала које се набављају од добављача приликом признавања вреднују 

се по набавној вредности. Залихе материјала настале као сопствени учинак привредног 

друштва вреднују се по цени коштања. 

Залихе материјала које се набављају од добављача вреднују се на датум биланса по 

набавној вредности или по нето продајној вредности, ако је нижа.  

Залихе материјала који је произведен као сопствени учинак привредно друштво 

вреднује на датум биланса по цени коштања или по нето продајној вредности ако је нижа. 
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Набавну вредност материјала, поред фактурне вредности добављача, чине и 

директни зависни трошкови набавке, умањени за попусте и рабате. Директним зависним 

трошковима набавке сматрају се: 

- царине и друге увозне дажбине; 
- трошкови превоза до сопственог складишта, укључујући превоз сопственим 

средствима по цени коштања која не може бити већа од тржишне вредности; 
- шпедитерске и посредничке услуге; и  
- други трошкови који настају како би се залихе довеле у стање и на локацију које је 

руководство предвидело. 
Када се материјал производи као производ сопствене производње и даље користи у 

наредној фази процеса производње, његова процена врши се у висини трошкова 

производње тих залиха, а највише до нето продајне вредности тих залиха.  

Процену нето продајне вредности залиха материјала врши посебна комисија коју 

образује директор друштва. 

Обрачун излаза (утрошка) залиха материјала, врши се по методи просечне 

пондерисане цене.  

Утврђивање пондерисане просечне цене врши се после сваког новог улаза 

материјала. 

Залихе робе које се набављају од добављача приликом признавања вреднују се по 

набавној вредности.  

Залихе робе које се набављају од добављача вреднују се на датум биланса по 

набавној вредности или по нето продајној вредности, ако је нижа.  

Набавну вредност робе, поред фактурне вредности добављача, чине и директни 

зависни трошкови набавке, умањени за попусте и рабате. Директним зависним трошковима 

набавке сматрају се: 

- царине и друге увозне дажбине; 
- трошкови превоза до сопственог складишта, укључујући превоз сопственим 

средствима по цени коштања која не може бити већа од тржишне вредности; 
- шпедитерске и посредничке услуге; и  
- други трошкови који настају како би се залихе довеле у стање и на локацију које је 

руководство предвидело. 
Нето продајна вредност представља процењену продајну вредност умањену за 

процењене трошкове продаје. 

Процењени трошкови продаје залиха робе, за потребе свођења ових залиха на нето 

продајну вредност, утврђују се на бази искуственог вишегодишњег учешћа ових трошкова у 

приходима од продаје робе. 

Утврђивање нето продајне вредности врши се за сваку ставку залиха робе посебно. 

Процену нето продајне вредности залиха робе врши посебна комисија коју образује 

директор привредног друштва. 

Обрачун излаза (продаје) залиха робе, врши се по методи пондерисане просечне 

цене.  

Утврђивање пондерисане просечне цене робе врши се после сваког улаза залиха. 

 

Потраживања од купаца 

 

 Потраживања од купаца по основу продаје производа и робе и пружања услуга 

признају се у тренутку обављања трансакције продаје, односно када је: 

- заснован дужничко-поверилачки однос, што подразумева да су производи или 
роба испоручени или да је услуга извршена; 

- извршен обрачун испоруке (фактура, рачун, обрачун, уговор, привремена 
ситуација и сл.). 
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Потраживања се почетно вреднује по фер вредности, док се њихово накнадно 

вредновање врши по амортизованој вредности, применом методе ефективне каматне стопе, 

умањеној за износ обезвређења по основу умањења вредности у складу са у складу са 

МСФИ за МСП Финасијски инструменти: признавање и одмеравање.  

 Потраживања од купаца из иностранства почетно се вреднују у противвредности 

иностране валуте, према девизном курсу на дан трансакције. За ефекат промене девизног 

курса од датума трансакције до датума наплате, као и на сваки датум биланса стања, 

утврђују се курсне разлике, које се евидентирају као приход, односно расход периода. 

Обезвређење по основу умањења вредности потраживања се утврђује када постоји 

објективан доказ да привредно друштво неће бити у стању да наплати све износе које 

потражује на основу првобитно уговорених услова. Ризик наплате сваког појединачног 

материјално значајног потраживања процењује руководство привредног друштва. Приликом 

процене ризика наплате потраживања руководство разматра следеће индикаторе: 

- постојање значајних финансијских тешкоћа дужника или емитента који су довели 
до протека рок од годину дана од рока за њихову наплату; 

- застој у отплати обавеза дужника који није привременог карактера и не постоје 
наговештаји скорог отклањања ових застоја од стране дужника; 

- финансијске тешкоћа дужника доводе до тога да привредно друштво одобрава 
повластице дужнику за отплату дуга које превазилазе уобичајне пословне односе 
овог типа; и 

- постојање могућности стечаја дужника. 
 

Износ обезвређења представља разлику између књиговодствене вредности 
потраживања и садашње вредности очекиваних будућих новчаних токова дисконтованих 
првобитном ефективном каматном стопом. Књиговодствена вредност потраживања умањује 
се преко исправке вредности, а износ умањења се признаје у Билансу успеха у оквиру 
позиције осталих расхода. 

Индиректан отпис, односно исправка вредности потраживања од купаца на терет 

расхода периода  преко рачуна исправке вредности врши се код потраживања од купаца код 

којих је од рока за њихову наплату прошло годину дана.  

 Одлуку о индиректном отпису, односно исправци вредности потраживања од купаца 

преко рачуна исправке вредности на предлог Комисије за попис потраживања и 

краткорочних пласмана, доноси Надзорни одбор привредног друштва). 

Директан отпис потраживања од купаца на терет расхода периода се врши уколико је 

ненаплативост извесна и документована, а привредно друштво није успело судским путем 

да изврши њихову наплату. Потраживање је претходно било укључено у приходе 

привредног друштва. 

 Одлуку о директном отпису потраживања од купаца на предлог Комисије за попис 

потраживања и краткорочних пласмана доноси Надзорни одбор привредног друштва). 

 Потраживања од купаца у земљи са уговореном валутном клаузулом почетно се 

вреднује у противвредности иностране валуте према уговореном девизном курсу на дан 

трансакције. За ефекат промене девизног курса од датума трансакције до датума наплате, 

као и на сваки датум биланса стања, утврђују се ефекти валутне клаузуле, који се 

евидентирају као приход, односно расход периода.  

 Готовина и готовински еквиваленти 
 
 Готовина и готовински еквиваленти се исказују у билансу стања по набавној 

вредности. За сврху извештаја о токовима готовине, готовина и готовински еквиваленти 

укључују: благајну, депозите по виђењу код банака, друга краткорочна високо ликвидна 

улагања са роком доспећа до три месеца или краће, и прекорачења по текућем рачуну. 
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Обавезе из пословања 
 
 Обавезе према добављачима и остале обавезе из пословања се исказују по набавној 
вредности која представља фер вредност цене робе и примљених услуга која ће бити 
плаћена у будућности независно од тога да ли је или није фактурисана Предузећу. 
 

Обавезе по основу дугорочних кредита 

 
Обавезе по дугорочним кредитима се почетно признају по фер вредности прилива 

(који се одређује коришћењем преовлађујуће тржишне каматне стопе за сличан инструмент, 
уколико је битно другачији од цене трансакције), без насталих трансакционих трошкова. У 
наредним периодима, обавезе се исказују по амортизованој вредности коришћењем методе 
ефективне каматне стопе; свака разлика између фер вредности прилива (умањена за 
трансакционе трошкове) и отплаћеног износа се признаје као трошак камате током периода 
кредитирања. 

 
Текући и одложени порез на добит 

 

 Текући порез на добит представља износ који се обрачунава и плаћа у складу са 

пореским прописима у Републици Србији. Основица пореза на добит се коригује по основу 

права на умањење пореске основице (по основу новозапослених радника у сталном радном 

односу /у висини њихове бруто зараде у текућој години/ и по основу права на умањење 

пореске основице по основу раније исказаних пореских губитака). Порез на добит се 

обрачунава по стопи од 10%. Утврђени износ пореза на добит се коригује по основу права на 

порески кредит. Порески обвезници сами утврђују процењени месечни аконтациони износ 

пореза на добит. 

 Одложени порез се обрачунава и евидентира на привремене разлике између пореске 

основе средстава и обавеза и њихових износа исказаних у финансијским извештајима. 

Одложена пореска средства признају се за све одбитне привремене разлике, 

неискоришћена пореска средства и неискоришћене пореске губитке, до износа за који је 

вероватно да ће будући опорезиви добици бити довољни да омогуће реализацију 

(искоришћење) одбитних привремених разлика, неискоришћених пореских средстава и 

неискоришћених пореских губитака. Текући и одложени порези признају се као порески 

приходи и расходи и укључени су у нето добит периода. 

Примања запослених 
 

Трошкови зарада и трошкови социјалног осигурања 

 Износи накнада запосленима признају се као трошак зарада у билансу успеха. 

Предузеће сноси трошкове запослених који се односе на обезбеђење бенефиција као што су 

здравствено осигурање, пензијско осигурање, осигурање од незапослености и слично. Ови 

износи се исказују у билансу успеха у оквиру трошкова зарада. 

Трошкови пензија и осталих накнада након пензионисања 

 Сви запослени Предузећа део су пензионог плана Републике Србије. Сви доприноси 

који су обавезни по пензионим плану Владе се воде као трошак у периоду када настану. 

Предузеће, у нормалном току пословања, врши плаћања Републици Србији у име својих 

запослених. У Предузећу не постоји ниједан други пензиони план нити накнаде запосленима 

након пензионисања и стога нема обавезе у том смислу. Исто тако, Предузеће нема обавезу 

да обезбеђује будуће накнаде садашњим ни бившим запосленима. 
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 Отпремнине 

 Отпремнине се исплаћују при раскиду радног односа пре датума редовног 

пензионисања, или када запослени прихвати споразумни раскид радног односа као вишак 

радне снаге у замену за отпремнину. У складу са одредбама Закона о раду Предузеће има 

обавезу да исплати накнаду запосленима приликом одласка у пензију у износу 2 просечне 

бруто месечне зараде остварене у Републици Србији у месецу који претходи месецу 

одласка у пензију. Отпремнине које доспевају у раздобљу дужем од 12 месеци након 

датума биланса своде се на садашњу вредност. 

Накнаде руководству 

Накнаде које се исплаћују извршном руководству Предузећа за њихове услуге 

извршене у току редовног радног времена обухвата плату по уговору и бонус за извршење 

који се утврђује у складу са оствареним резултатима пословања. 

Признавање прихода и расхода 

 

Приходи се признају у билансу успеха у тренутку када се роба или производ испоручи 

купцу, односно када су сви ризици и користи по основу испоручених добара пренети на 

купца, и када се његов износ може поуздано утврдити.  

Приходи од услуга се признају када је услуга извршена. За услуге које се врше у 

дужем периоду, приходи се признају сразмерно довршености посла. 

Приходи по основу камата исказују се уз примену ефективне каматне стопе на 

временски пропорционалној основи. Приходи по основу камате укључују и приходе од 

затезних камата на закаснела плаћања, обрачунатих применом прописане стопе затезне 

камате.  

 Расходи се признају у билансу успеха у тренутку када настане умањење будућих 

економских користи, које се односи на умањење имовине или на увећање обавеза и може 

поуздано да се измери. Признавање расхода дешава се истовремено са признавањем 

повећања обавеза или умањења имовине. 

Расходи се признају у билансу успеха, на основу директне везе између насталих 

трошкова и зараде од одређених ставки прихода. Овај процес обухвата истовремено или 

комбиновано признавање прихода и расхода који директно проистичу из истих трансакција 

или других догађаја. 

 Расход се признаје одмах у билансу успеха када неки издатак не производи будуће 

економске користи у мери у којој се будуће економске користи не квалификују, или престану 

да се квалификују, за признавање у билансу стања као део имовине. 

Расход се такође признаје у билансу успеха у оним случајевима када се створи 

обавеза без признавања имовине. 

 

Признавање  трошкова позајмљивања 

  Трошкови позајмљивања се капитализују, тј. рачуноводствено се обухватају 

применом поступка из МРС 23 Трошкови позајмљивања. 

  Трошкови позајмљивања признају се као раход у периоду у којем су настали. 

  Расходи камата се признају на временски пропорционалној основи, узимајући у обзир 

неизмирену главницу и ефективну каматну стопу током периода доспећа. 
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Потенцијална средства и потенцијалне обавезе 
 

 Потенцијално средство је могуће средство које произлази из прошлих догађаја и чије 
ће се постојање потврдити само настанком или не настанком једног или више неизвесних 
будућих догађаја који нису у потпуности под контролом привредног субјекта. 

Потенцијална обавеза је: 
1. могућа обавеза која произлази из прошлих догађаја и чије ће постојање бити 

потврђено само настанком или не настанком једног или више неизвесних будућих 
догађаја који нису у потпуности под контролом привредног субјекта, или 

2. садашња обавеза која произлази из прошлих догађаја, али која није призната с 
обзиром да: 
- није извесно да ће подмирење обавезе захтевати одлив ресурса са 

економским користима или 
- износ обавезе се не може утврдити довољно поуздано. 

 
 
 
 

Појединачна обелодањивања              у 000 дин. 
 
 

БИЛАНС УСПЕХА 
  
4.Приходи од продаје 
                                                                            2015                                       2014                                                    

- приходи од продаје воде                          158.773                                 134.424                                      
- приходи од прикључака                                7.167                                     4.853                                          
- од  замене  водомера                                         24                                        811                                          
- од издавања сагласнос                                    541                                        841                                                                            
- од од воде и кан.-соц.случ.                              382                                        354                                                                                                                                                                            
- од  канализације са ред.рач.                       20.347                                   18.754                                        
- од прикључака на канализац.                       1.989                                      1.935                                           
- приходи од одрж.канал.мреже                      2.112                                      2.320                                          
- од  фекалија                                                   4.501                                      4.636                                           
- приходи од услуга другима                           6.494                                       2.576                                           
-   приходи од кварова                                             10                                          288                                                                                                                                                                                                                                                                                                

_______________________________________________________________________ 

                             УКУПНО:                   202.340                                      171.792                                       

 

5. Приходи од активирања учинака и робе    

                                                                              2015                                  2014                                             

  

-приходи од активирања учинака и робе              -                                                       - 
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6. Остали пословни приходи 

                                                                      2015         2014 
-приходи из општинског буџета                                 32.196                  26.454                                   
-приходи –условљене донације                                   4.080                        -                                              
-остали пословни и непосл. приходи                           4.744                      412                                      
 

                           УКУПНО:                                           41.070                    26.866                                   
 
     
   Најзначајнија ставка осталих пословних прихода су приходи из општинског буџета и износе 
32.196.208,50 динара, и приходи из АПВ  у износу од 4.080.440,96 динара. Из средстава од 
АПВ, извршена је набавка фекалних пумпи са фреквентним регулаторима, и изведени су  
радови на регенерацији (ревитализацији) бунара. Укупна средства из општинског буџета која 
су пренета у 2015. години износе 38.029.719,47 динара, од тога директно на приходе је 
књижено 32.196.208,50 динара за: одржавање бунара, регионалне канализације, градске 
фекалне и кишне канализације и одржавање градске и регионалне канализације (прилог-
табела улагања из средстава буџета). 

 
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 
7. Трошкови материјала                           2015                              2014 

 
-утрошени материјал                                               17.546                       21.985                             
(водоводни,електро, заштитна опрема 
хлорни препарати, остало) 
-утрошена електрична енергија                               22.442                       19.529                              
-утрошено гориво и остало                                         5.435                        5.664                               
______________________________________________________________________ 
                                                                        45.423                  47.178   
 

8.Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 
                                                                     2015                        2014 
-трошкови зарада и накнада зарада                 79.663                        78.639                              
-трошкови пор.и доп.на терет послод.              14.262                        14.074                              
-тр.по основу уговора                                              950                             497                                  
-трошкови Надзорног одбора                               1.234                          1.219                               
-остали лични расходи                                          5.528                          9.791                               

                                                                             101.637                     104.220                            
 

9.Трошкови производних услуга                  2015                      2014 

 
-трошкови транспортних услуга                                  3.608                  2.878                              
-услуге одржавања                                                     17.688                13.543                             
-трошкови сајмова                                                           163                       53                                 
-трошкови пропаганде и рекламе                                  532                      589                                 
-трошкови истраживања                                                   32                         -                                      
-трошкови осталих услуга                                            3.121                  3.943                               

                                                                                      25.144               21.006  
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10.Трошкови амортизације                                    2015                           2014 

-трошкови амортизације                                              11.277                        11.799 
-трошкови резервисања за отпрем.и јуб.нагр.             5.214                         - 

                                                                                      16.491                         11.799                        
 
Комисија, формирана од стране директора предузећа, извршила је преиспитивање 
преосталог века коришћења сваког основног средства и установило да нема потребе за 
корекцијом преосталог века. 
 
Предузеће први пут у годишњем извештавању примењује и приказује резервисања за 
отпремнине по основу одласка у пензију свих запослених, што захтева Одељак 28 МСФИ за 
МСП, што значи да се на датум биланса исказује стечено право запослених на отпремнине, 
тј. обавеза (трошак) предузећа према њима. Садашњи (дисконтовани) износ обавеза по 
основу резервисања за отпремнине одражава процењени износ примања која су запослени 
до тог дана зарадили у укупном стажу и износи 4.471.724,58 динара и резервисања за 
јубиларне награде у износу 741.978,62 динара. 
 
 

11.Нематеријални трошкови                            2015                              2014 

 
-трошкови  непроизводних услуга                              9.174                       7.976                                
-репрезентација                                                               741                      1.606                                
-премија осигурања                                                         613                         563                                
-трошкови платног промета                                            410                         344                                  
-трошкови чланарина                                                   1.198                       1.315                               
-трошкови пореза(накнаде за воде)                               892                       1.192                               
-остали нематеријални трошкови                               12.287                      2.990                               

                                                                                      25.315                     15.986   
 
 
 

12.Финансијски приходи                                    2015                              2014 

 
-пасивна камата(за депозит по виђењу)                              6                          4                                 
-приходи од камата –вода                                            11.872                  12.677                          
-остали приходи од камата                                            1.252                      -                                      
__________________________________________________________________________ 
                                                                                        13.130                  12.681   
 
 

13.Финансијски расходи                                       2015                           2014 

 
-камате по дугорочним кредитима                                     35                               150                             
-остали расходи камата                                                     475                              628                           
-негативне курсне разлике                                                    9                               169                               

                                                                                              519                              947                          
Обавезе по дугорочним кредитима за набавку основних средстава, истичу на крају 
2015.године а самим тим и расходи камата за те обавезе. Остали расходи камата обухватају 
камате за дозвољен минус у пословним банкама код којих имамо отворене рачуне. 
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14.Остали приходи од усклађивања вредности имовине 
 
                                                                                                2015                      2014 
-приходи од усклађивања вред.потраж.                                -                          2.649 

                                                                                                 
У 2015. години су остварени приходи од усклађивања вредности потраживања по основу 
утуживања у износу од 1.314.496,97 динара од укопно утужених у износу 7.342.424,72 дин. 
Приходи од камата исказани на месечним рачунима за неблаговремено измирење обавеза 
потрошача за утрошену воду и канализацију износе 11.872.596,76 динара. 
Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана су расходи по основу 
потраживања са рачуна групе 20 –потраживања по основу продаје која се књиже на рачуну 
209000 -исправке вредности утужених потраживања и дужника са финансијским 
тешкоћама,или оних  који касне са исплатом камате и главнице и све то у износу од 
7.432.485,76 динара. Предузеће процењује да се вредност за потраживања може вратити у 
неком будућем периоду. 
 
 

15.Остали приходи                                                       2015                           2014          

 
-приходи од осигурања                                                              50                           95 
-остали непосл.и ван.приходи                                                 -                             390 

                                                                                                     50                         485                      
 

16.Остали расходи                                                         2015                         2014 

                                                                                                
-губици по основу расх.и отп. ОС                                             166                            61                                
-расход по основу дир.отп.потраживања                              6.076                            51                              
-расход по основу расх.залиха и матер.                                    20                          112                              
-остали непоменути расходи                                                  2.212                       4.935                         

                                                                                                   8.474                       5.159    
 
                                                    

                                                        

17.Добитак из редовног пословања пре опорезивања 
                                                                                  2015                      2014 
-добитак пре опорезивања                                                    25.414                     4.297                        
-нето губитак који се обуставља                                          (-)  218                               -  

                                                                                                 25.196                   4.297                       
 
Добитак из редовног пословања је резултат разлике прихода и расхода у периоду од 
01.01.2015 – 31.12.2015. године и износи 25.196.290.00 динара. 
-приходи                           256.542.057,33 
-расходи                           231.345.766,93 
-добитак                              25.196.290,40 
 -нето губитак пословања који се обуставља, расходи промене рачуноводствене политике и 
исправка грешака из ранијих периода износи 217.719,76 динара настао као промена 
рачуноводствених процена и није материјално значајна за биланс успеха али увећава 
добитак за тај износ. 
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18.Губитак из редовног пословања пре опорезивања 
                                                                                   2015                           2014 

                           -  - 

 
 - - 
 

19.Нето добитак/губитак пословања који се обуставља 
Ефекти промене рачун.политике и исправ.греш.из ранијег периода 
 
                                                                                   2015                      2014 
-расходи- исправке грешака ранијих периода                          -                               - 

                                                                                                      -                              - 
 
 

20.Порески расходи периода                                      2015                           2014 

 
 64                             385                           
  

 
 64                              385 - 
Обрачунати  порез по умањењу износи 64.177,00 а укупан износ аконтација за порески 
расход 797.570,00 динара. 
 

21.Одлож.пор.расходи/приходи периода               2015                        2014 

-одложени порески расходи периода                                         -                               - 
-одложени порески приходи периода                                      3.679                                                   
 

 3.679                            -                         
Привремене пореске разлике чине укупна пореска средства по основу разлике између 
пореске и рачуноводствене амортизације (2.896.966,48) и по основу резервисања за 
отпремнине и јубиларне награде ( 782.055,48) и износе 3.679.021.96 динара 
САДАШЊЕ НЕОТПИСАНЕ ВРЕДНОСТИ: 

- ПОРЕСКА АМОРТИЗАЦИЈА 

I група                                        85.014.256,87 

II-V група                                   37.794.356,51 

Укупно:                                    122.808.613,38 

- РАЧУНОВОДСТВЕНА АМОРТИЗАЦИЈА 

Рачуноводствена                      103.495.503,54 

Земљиште                                     7.416.375,58 

Укупно:                                       110.911.879,12 

Пореска садашња вредност > рачуноводствене садашње вредности 

за  19.313.109,84 * 15% = 2.896.966,4 =  одложена пореска средства по основу амортизације 

 

     ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА ПО ОСНОВУ РЕЗЕРВИСАЊА: 

-резервисања за отпремнине             4.471.724,58 

-резервисања за јубиларне награде     741.978,62  

 __________ 

                                                               5.213.703,20 * 15% =782.055,48 
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22.Нето добитак                                                   2015                2014 

-рачун добитка/губитка                                                        25.196                  4.297                 

-порески расход периода                                                         64                       385                    

                                                                                                   

-порески приход периода                                                      3.679                      -                         

-одложени порески прих.и расх.периода                               -                           - 

                                                                                                 28.811                3.912               

 

23.Нето губитак                                                                    2015                    2014 

                                                                                                   -                          - 

 - -                                                                                              

 

ЗАКЉУЧАК РАЧУНА: 

 

599/ 50-90         231.345.766,93     

710/599             231.345.766,93 

  

60-69/699          256.542.057,33 

699/710             256.542.057,33 

Дуговни Sº 710   25.196.290,40  

 

710/712                25.196.290,40 

712/720                25.196.290,40 

 

721/481                      64.177,00 

481/241                      64.177,00 

 

720/                     25.196.290,40 

722/                       3.679.021,96 

      /  721                    64.177,00 

      /  724             28.811.135,36 

 

724/341               28.811.135,36  НЕТО ДОБИТАК   

 

 

На основу горе наведеног ЈКП ''Водовод и канализација'' ј.п. Стара Пазова  у                                 

пословној 2015. исказало је НЕТО ДОБИТАК у износу од 28.811.135,36 динара. 
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БИЛАНС СТАЊА 

 

АКТИВА 

 

СТАЛНА ИМОВИНА 

 

24.Нематеријална улагања 

Нематеријална улагања на дан 31.12.2015. године износе 1.263.845,58 динара. 

У току 2015. године промене на нематеријалним улагањима Предузећа су: 

Набавна ревалоризована вредност 

Стање на почетку године                                 2.164.476,50 

Набавке у току године                                         340.473,00 

Отуђивање, расход, мањак                                     - 

Стање на крају године                                       2.504.949,50 

Исправка вредности                                              

Стање на почетку године                                  1.130.688,69 

Амортизација за годину                                        110.415,23 

Отуђивање, расход, мањак                                     - 

Стање на крају године                                          1.241.103,92 

Садашња вредност 

31.12.2015.                                                            1.263.845,58 
 

 

25.Некретнине, постројења и опрема 

Набавна ревал. вредност                      земљиште       

Стање на почетку године                        7.416.375,58                         

Набавке у току године                                          

Отуђивање, расход, мањак                                      

Стање на крају године                             7.416.375,58                                    

Исправка вредности                                              

Стање на почетку године                                   

Амортизација за годину                                         

Отуђивање, расход, мањак                                     - 

Стање на крају године                                           

Садашња вредност 

31.12.2015.                                                 7.416.375,58 

 

 

Набавна ревал. вредност                   грађ.објекти                     постр.и опрема         

Стање на почетку године                   281.225.233,72                       81.732.382,57                        

Набавке у току године                                -                                      11.628.815,36          

Отуђивање, расход, мањак                        -                                           647.843,20 

Стање на крају године                        281.225.233,72                       92.713.354,73 

Исправка вредности                                              

Стање на почетку године                  213.023.020,94                         48.164.788,30                                

Амортизација за годину                                         
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Отуђивање, расход, мањак                     -                                 (-)482.758,48 

Стање на крају године                       219.018.136,49                 52.854.878.72                    

Садашња вредност 

31.12.2015.                                           62.207.097,23                 39.858.476.01 

 

 

Набавна ревал. вредност               инвестиције у току              аванси           

Стање на почетку године                  3.505.637,90                           106.200,00         

Набавке у току године                                                                       717.336,00                                                                            

Отуђивање, расход, мањак                                      

Стање на крају године                       3.505.637,90                           823.536,00       

Исправка вредности                                              

Стање на почетку године                                   

Амортизација за годину                                         

Отуђивање, расход, мањак                                     - 

Стање на крају године                                           

Садашња вредност 

31.12.2015.                                         3.505.637,90                            823.536,00         

     

 

 

Бунар Б-5 у насељу Белегиш, је инвестиција у припреми која ће бити завршена у 2016. 
години и добити употребну дозволу. Инвестиција је финансирана из буџета Оснивача. 
 

Набавна ревал. вредност                  класа „0“         

Стање на почетку године                  376.150.306,27       

Набавке у току године                        12.686.624,36                                                                        

Отуђивање, расход, мањак                 (-)647.843,20                    

Стање на крају године                        388.189.087,43                                         

Исправка вредности                                              

Стање на почетку године                  262.318.497,93                 

Амортизација за годину                       11.277.379,68                     

Отуђивање, расход, мањак                  (-)481.758,48                         - 

Стање на крају године                        273.114.119,13                      

Садашња вредност 

31.12.2015.                                           115.074.968,83       

 
 
ОБРТНА ИМОВИНА 
                                                           

26.Залихе                                                           2015                       2014 

 
-материјал                                                                           7.406                        7.039                             
-алат и инвентар                                                                 1.313                        1.380                                                    
-дати аванси                                                                          152                          390                                                          

                                                                                              8.871                      8.809                              
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

Образложење за вредност залиха: 
Због специфичности врсте делатности коју обавља Предузеће, у каталогу магацина  
залиха материјала налази се око 1000 различитих материјала, по врсти трошка могу се 
сортирати у водоводни,електро, потрошни, ауто делове,и мазива. Водоводни материјал се 
користи за редовно одржавање пословања( кварови на кућним прикључцима, на водоводној 
мрежи, замене водомера и израде нових прикључака) у насељима са преко 20.000 
потрошача и водоводном мрежом са дужином од 290 км, која је различитог профила. 
За отклањање кварова користе се спојке, полуспојке, колена, цеви...Њихова појединачна 
вредност је мала али због коришћења великог броја комада, укупна вредност је велика а на 
стању у магацину увек мора бити у довољној количини резерве. Градска водоводна мрежа је 
велика и недостатак било ког дела у редовним и ванредним ситуацијама, проузроковала би  
нестанак воде на дуже време што је катастрофа за цело насеље. Број водомера на 
залихама увек мора бити око 200 комада, замењени водомери се носе на баждарење и 
враћају у магацин до употребе. Прикључци имају исти статус у магацину као и водомери. 
 
 
 

27.Потраживања по основу продаје                      2015                2014                                                                                                                        
-купци за услуге -вода, канализација                                    106.034           117.323                                                          
                             -остале услуге                                                8.052              5.560 
                             -утужени                                                        29.269                -                      

                                                                                                  143.355            126.189                   
-исправка вр.утужених потраживања                                     -20.056             -16.043                  
-исправка вр.спорних потраживања                                             512                   512                     
-исправка вр.потраж.од купаца                                                    -913                 -913                             

 Ук.потр.по основу продаје                                                    122.898          109.745     
 
Преглед најзначајнијих купаца:                промет                        салдо 
 
Спортски центар ФСС                     2.110.323,56                      464.950,14 
Нестле адриатик                              1.355.841,27                        62.192,23 
Стамевски доо                                    696.363,52                      292.010,29 
Дирекција за изградњу                    1.567.876,09                   1.567.876,09 
СМКР Саша                                         744.341,86                      327.975,98 
Кланица 808                                        714.791,65                      211.472,16 
Горење Тики                                     1.213.927,94                        14.591,52 
Кристал СО                                          740.324,00                      257.142,16 
Ice cream factori                                   441.311,63                         31.320,60 
Ласта                                                    345.393,10                           8.333,79 
 
                                                                                                    

. Усаглашавање  потраживања – ЈКП "Водовод и канализација"ј.п. Стара Пазова има 22.906 

корисника- купаца за своје услуге. Свим купцима месечно издајемо рачуне. У прилогу сваког 

рачуна купац добија излистану мини књиговодствену картицу где види стање свог дуга за текући 

месец и предходни дуг. У случају нејасноћа служба рекламација усаглашава стања.  

Усаглашавања значи имамо током целе године по рекламацији купаца. 

        На дан 31.12.2015. исправка вредности потраживања  износи: 20.457.255,75 динара 

по основу утужених потраживања корисника. Процењено је да се може очекивати наплата 

дела ових потраживања. У 2015.години, наплаћена исправљена потраживања износе 

4.533.138,85 динара. Укупна потраживања утужених корисника износе 24.990.394,60 динара. Код 

корисника који су потписали уговор о вансудском поравнању, склопљено је 577 репрограма са 

износом од 25.043.831,73 динара. Укупна потраживања корисника за воду на дан биланса износе 

101.900.627,38 динара што чини 65,31% од укупног задужења (293.713.136,31) у односу на укупне 

уплате (191.812.508,93). Ако посматрамо извештајну годину, можемо закључити да је наплата  
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108,76 %, што је резултат наплаћених потраживања из ранијих периода, који је постигнут 

опоменама, утуживањем и искључењима великих дужника. 

  

 

 

Наплата потраживања   

01.01.- 31.12.2015 

 

 

Са почетним стањем: 

       

ЗОНЕ 

ПОТРОШАЧА 

УКУПНО 

ЗАДУЖЕЊЕ 

УКУНО УПЛАТА НА 

ДАН 31.12.2015. 
% наплате   

СТАРА ПАЗОВА 89.484.425,84 63.267.307,44 70.70   

НОВА ПАЗОВА 86.029.191,74 53.234.306,15 61,88   

ГОЛУБИНЦИ 21.254.494,28 12.955.042,50 60,95   

КРЊЕШЕВЦИ 8.074.027,56 3.699.349,92 45,82   

НОВИ БАНОВЦИ 30.642.432,81 22.263.356,11 72,66   

СТАРИ БАНОВЦИ 21.206.517,81 16.026.368,74 75,57   

БАНОВЦИ ДУНАВ 11.268.582,90 7.907.732,54 70,18   

СУРДУК 8.663.139,25 4.653.110,19 53,71   

БЕЛЕГИШ 17.090.324,12 7.805.934,88 45,67   

УКУПНО: 293.713.136,31 191.812.508,93 65,31  

 

 

 

Без почетног стања: 

 

ЗОНЕ  

ПОТРОШАЧА     

ЗАДУЖЕЊЕ 

31.12.2015. 

Уплате текућег 

промета 

31.12.2015 

% 

наплате 
  

СТАРА ПАЗОВА 58.935.989,57 62.082.725,71 105,34   
НОВА ПАЗОВА 45.494.210,31 52.819.748,39 116,10   
ГОЛУБИНЦИ 11.093.633,26 12.883.661,75 116,14   
КРЊЕШЕВЦИ 3.632.025,43 3.659.391,48 100,75   
НОВИ БАНОВЦИ 20.713.763,88 21.877.617,02 105,62   
СТАРИ БАНОВЦИ 18.780.022,24 15.910.069,27 84,72   
БАНОВЦИ ДУНАВ 5.728.326,32 7.863.330,00 137,27   
СУРДУК 4.121.751,12 4.556.861,76 110,56   
БЕЛЕГИШ 5.633.095,63 7.734.469,04 137,30   

УКУПНО: 174.132.817,76 189.387.874,42 108,76  
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28.Укупна друга потраживања                                       2015                      2014 

 
-потраживања за камату                                                            14.055                  16.591                    
-потраживања од запослених                                                      2.095                    1.601                      
-потраживања за боловање и породиље                                      653                       748                        
потраживања за више плаћен порез                                            -                            133  
-обавезе за порез из резултата                                                     289 

                                                                                                          17.092                  19.073                    

 
 

29.Готовински еквиваленти и готовина                     2015                    2014 

-текући рачун – Агро банка                                                               -                       35                           
                        - Ерсте банка                                                     2.331                   -3.658                  -                               
                        -боловање                                                                 40                     58                                                                       
                        - Societe generale                                                     100                     39      
                        - поштанска штедионица банка                           1.152                        
                         -благајне                                                                  -                           -       

                                                                                                      3.623                     -3.390   
                       
Стање готовине на текућим рачунима предузећа на дан биланса износи 3.623.322,66 дин. 

 

30.Порез на додату вредност                                               2015                   2014 

 
-ПДВ по примљеним фактурама (20%)                                         455                     359                      
-ПДВ по примљеним фактурама (10%)                                            5                        6   
-ПДВ у датим авансима (20%)                                                        134  
-више плаћен ПДВ                                                                         2.318 

                                                                                                         2.912                    365   
 
 

31.Активна временска разграничења                           2015               2014                       
 
 -аконтирани ПДВ                                                                                  10                     27                         
-унапред плаћени трошкови                                                               259                    241                        

                                                                                                              269                    268    
                    
АВР- активна временска разграничења која се  односе на унапред плаћене трошкове  
обухватају унапред плаћене трошкове закупнине пословног простора, авнс и плаћене 
обавезе за порезе 
 

32.Одложена пореска средства                                        2015                      2014 

 
-одложена пореска средства                                                            6.681                   3.002 

 
                                                                                                             6.681                 3.002                        
 
   У 2015. години ЈКП ''Водовод и канализација'' ј.п. Стара Пазова има исказана                                 

одложена  пореска средства,  настале као разлика : 

-пореске садашње (неотписане ) вредности и рачуноводствене (неотписане ) вредности   
за  19.313.109,84 * 15% = 2.896.966,4 =  одложена пореска средства по основу амортизације 
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     ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА ПО ОСНОВУ РЕЗЕРВИСАЊА: 

-резервисања за отпремнине             4.471.724,58 

-резервисања за јубиларне награде     741.978,62  

 __________ 

                                                               5.213.703,20 * 15% =782.055,48  
 
 -одложена пореска средства из 2014. године износе  3.002.342,78 динара. 
Укупна одложена пореска средства за 2015. годину  износе 6.681.364,74 динара  
 
 
 
 
ПАСИВА 
 

33.Основни капитал 
                                                                                      2015                         2014 

 -основни капитал                                                           208.560                    208.560 

-нераспоређени добитак                                                     -                            18.261 

-нераспоређен добитак ран.година                                 8.661                       12.342 

-нераспоређени добитак тек.године                              28.811                        5.919 

  Ук.капитал:                                                                    246.032                    226.821     

            

    Предузеће је искористило право да из нераспоређене добити ранијих година 

и текуће године, покрије губитке из ранијих година, ради умањења опорезиве  

добити. То право је искоришћено у 2014. години у целости.   

   Основни капитал ЈКП „Водовод и канализација, који је у моменту доношења  

Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа регистрован у Регистру 

Привредних субјеката износи и уписан и уплаћен новчани капитал 185.090.337,57 

РСД  а Предузеће је на дан 31.12.2013. године и 31.12.2014. године исказало   

стање у пословним књигама у износу од 208.560.046,37 РСД, из чега произилази 

да није усклађено са исказаним стањем код АПР. До овог је дошло због Одлуке 

која није донета од стране Оснивача -општине Стара Пазова, да је Оснивач власник 

капитала а не република-држава. Сва капитална улагања су финансирана из средстава 

буџета Оснивача -општине Стара Пазова. 

    Предузеће није извршило процену вредности имовине и капитала у 2015. години. 

 

34.Дугорочна резервисања и обавезе                2015              2014 

 

-дугорочни кредити                                                                 -                                  - 

-резервисања за отпремнине                                          4.471.724,58 

-резервисања за јубиларне награде                                  741.978,62  

                              __________ 

                                                                                            5.213.703,20  
 

                                                                                            5.213.703,20                        - 

 

 



22 
 

 

35.Краткорочне финансијске обавезе                    2015            2014 

 

-краткорочни кредит                                                                         -                   3.234               

-остале кратк.фин.обавезе                                                             75                 2.229               

   75                  5.463 

 

 

 

 

36.Обавезе из пословања                                                    2015                  2014 

 

-добављачи у земљи                                                                   26.045                    20.028                 

-примљени аванси                                                                                                            77                     

                                                                                                       26.045                    20.105                

Обавезе према добављачима односе се пре свега на обавезе према добављачима                                    

са којима имамо Уговор по јавним набавкама,и обавезе за утрошену електричну                                        

енергију. Усаглашавање стања са добављачима су извршена. 

Укупне обавезе из пословања на дан 31.12. 2015. године износе 26.045.071,88 динара,                                  

у том износу су садржане веће обавезе према следећим добављачима: 

 

 ЕПС снабдевање д.о.о               4.853.606,65 

ДОО „ПИОНИР ПЕТРОЛ“            1.044.249,01 

ГАС ФЕРОМОНТ                             499.969,92 

      „ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ“                2.503.200,00 

      Завод за јавно здравље               744.946,93 

      Унипрогрес  д.о.о.                      1.466.858,54 

      ЕЛЕВОД РЕМОНТ д.о.о.           9.408.110,28 

                                                         20.520.941,33 

 

       Остале обавезе из редовног пословања су 5.524.130 динара. 

 

        

37.Остале краткорочне обавезе                                        2015                        2014 

 

-обавезе по основу зарада и накнада-бруто                                     10                          19                        

-обавезе за дивиденде                                                                          -                      1.371                             

                                                                                              

                                                                                                               10                      1.390  

                      

На основу чл 49 Закона о јавним предузећима, донета је Одлука Надзорног одбора ЈКП 

„Водовод и канализација“ бр.1606 од 27.03.2015.да се сразмерни део нераспоређене добити 

из претходних периода уплати Оснивачу, Општини Стара Пазова, до износа који неће 

угрозити пословање предузећа а тај износ је 10% нераспоређене добити из ранијих периода. 

После покрића губитака ранијих периода у износу од 25.922.105,79 динара а на терет 

нераспоређене добити из ранијих периода која износи 39.635.290,99 динара, остаје 

нераспоређена добитод 13.713.185,20 динара. сразмерни део у висини од 10% износи  
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