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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
Upravi JAVNO PREDUZEĆE STC - PRIRODNJAĈKI CENTAR SVILAJNAC, Svilajnac
Izvršili smo reviziju priloţenih finansijskih izveštaja JAVNO PREDUZEĆE STC PRIRODNJAĈKI CENTAR SVILAJNAC Svilajnac (u daljem tekstu: Društvo), koji
obuhvataju Bilans stanja na dan 31. decembra 2016. 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
Napomene uz finansijske izveštaje.
Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje
Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i fer prezentaciju ovih finansijskih
izveštaja u skladu sa Zakonom o računovodstvu Republike Srbije, kao i za interne kontrole
koje rukovodstvo smatra neophodnim za sastavljanje finansijskih izveštaja koji ne sadrţe
pogrešne informacije od materijalnog značaja, nastale usled kriminalne radnje ili greške.
Odgovornost revizora
Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o priloţenim finansijskim izveštajima na osnovu
obavljene revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i
Zakonom o reviziji Republike Srbije. Ovi standardi nalaţu usaglašenost sa etičkim principima
i da reviziju planiramo i obavimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo
da finansijski izveštaji ne sadrţe pogrešne informacije od materijalnog značaja.
Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i
obelodanjivanjima u finansijskim izveštajima. Izbor postupaka zavisi od revizorskog
prosuđivanja, uključujući procenu rizika materijalno značajnih grešaka sadrţanih u
finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene ovih
rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje i fer prezentaciju
finansijskih izveštaja u cilju osmišljavanja najboljih mogućih revizorskih procedura, ali ne u
cilju izraţavanja mišljenja o efikasnosti sistema internih kontrola pravnog lica. Revizija
takođe uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih politika i vrednovanje značajnijih
procena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.
Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju
solidnu osnovu za izraţavanje našeg mišljenja.
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA ( nastavak)
Upravi JAVNO PREDUZEĆE STC - PRIRODNJAĈKI CENTAR SVILAJNAC, Svilajnac

Mišljenje
Po našem mišljenju, priloţeni finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim
materijalno značajnim pitanjima, finansijski poloţaj JAVNO PREDUZEĆE STC PRIRODNJAĈKI CENTAR SVILAJNAC Svilajnac na dan 31. decembra 2016. 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 paţnje
Osnovni kapital Društva bilansiran u iznosu od RSD 112.376 hiljada odnosi se na uloge
odnosno ne novčana sredstva
i za navedeni iznos nije izvršeno usaglašavanje sa
Agencijom za privredne registre.
Uvidom u katastar nepokretnosti, vlasnik zemljišta koje koristi Društvo je Opština Svilajnac,
dok je kao nosilac prava korišćenja na objektima upisano KJP Morava Svilajnac.
Drušvo upravlja Prirodnjačkim centrom., koristi tuđa osnovna sredstva, vrši popis tuđe
opreme, ali ih nema evidentirane u vanbilansnoj evidenciji.
Naše mišljenje ne sadrţi dalje rezerve po ovim pitanjima.

U Beogradu, 20. jun 2017. godine
_______________________
Ovlašćeni licencirani revizor
Jagoda Jovanović

Digitally signed
Jagoda
by Jagoda
Jovanović
Jovanović
36853926-25 36853926-2502
02955766019 955766019
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 20632259

Шифра делатности 8413

ПИБ 106564731

Назив JAVNO PREDUZEĆE STC - PRIRODNJAČKI CENTAR SVILAJNAC
Седиште Свилајнац , Краља Петра Првог 111

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2016. године
- у хиљадама динара Износ
Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Претходна година

Напомена број
Текућа година

1

2

3

4

5

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

6

7

АКТИВА
00

А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ

0001

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

120609

104236

95205

5

0

0

0

6

120609

104236

95205

I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 +
0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)

0003

1. Улагања у развој

0004

2. Концесије, патенти, лиценце, робне и
услужне марке, софтвер и остала права

0005

013 и део 019

3. Гудвил

0006

014 и део 019

4. Остала нематеријална имовина

0007

015 и део 019

5. Нематеријална имовина у припреми

0008

016 и део 019

6. Аванси за нематеријалну имовину

0009

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

0010

1. Земљиште

0011

022 и део 029

2. Грађевински објекти

0012

6

10098

80164

86193

023 и део 029

3. Постројења и опрема

0013

6

24791

21814

2888

024 и део 029

4. Инвестиционе некретнине

0014

6

81089

025 и део 029

5. Остале некретнине, постројења и
опрема

0015

026 и део 029

6. Некретнине, постројења и опрема у
припреми

0016

0

3866

027 и део 029

7. Улагања на туђим некретнинама,
постројењима и опреми

0017

028 и део 029

8. Аванси за некретнине, постројења и
опрему

0018

03

III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021
+ 0022 + 0023)

0019

1. Шуме и вишегодишњи засади

0020

2. Основно стадо

0021

01
010 и део 019
011, 012 и део 019

02

020, 021 и део 029

030, 031 и део 039
032 и део 039

6

4631

2258

2258

7

0

0

0

Износ
Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Претходна година

Напомена број
Текућа година

1

2

3

037 и део 039

3. Биолошка средства у припреми

0022

038 и део 039

4. Аванси за биолошка средства

0023

04. осим 047

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

0024

040 и део 049

1. Учешћа у капиталу зависних правних
лица

0025

041 и део 049

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

042 и део 049

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

0028

део 043, део 044 и део 5. Дугорочни пласмани осталим
049
повезаним правним лицима

0029

део 045 и део 049

6. Дугорочни пласмани у земљи

0030

део 045 и део 049

7. Дугорочни пласмани у иностранству

0031

046 и део 049

8. Хартије од вредности које се држе до
доспећа

0032

048 и део 049

9. Остали дугорочни финансијски
пласмани

0033

05

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

0034

050 и део 059

1. Потраживања од матичног и зависних
правних лица

0035

051 и део 059

2. Потраживања од осталих повезаних
лица

0036

052 и део 059

3. Потраживања по основу продаје на
робни кредит

0037

053 и део 059

4. Потраживање за продају по уговорима 0038
о финансијском лизингу

054 и део 059

5. Потраживања по основу јемства

0039

055 и део 059

6. Спорна и сумњива потраживања

0040

056 и део 059

7. Остала дугорочна потраживања

0041

В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

0042

6

7

8

0

0

0

9

0

0

0

10513

10180

9846

8202

3693

1767

Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 +
0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0043
0069 + 0070)
I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +
0049 + 0050)

0044

10

1. Материјал, резервни делови, алат и
ситан инвентар

0045

11

2. Недовршена производња и недовршене 0046
услуге

12

3. Готови производи

Класа 1

5

Почетно стање
01.01.20__.

0027

део 043, део 044 и део 4. Дугорочни пласмани матичним и
049
зависним правним лицима

288

4

Крајње стање _____
20__.

0047

10

Износ
Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Претходна година

Напомена број
Текућа година

1

2

3

13

4. Роба

0048

14

5. Стална средства намењена продаји

0049

15

6. Плаћени аванси за залихе и услуге

20

4

5

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

6

7

10

8100

3693

1644

0050

12

102

0

123

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

0051

13

394

5870

7286

200 и део 209

1. Купци у земљи - матична и зависна
правна лица

0052

201 и део 209

2. Купци у иностранству - матична и
зависна правна лица

0053

202 и део 209

3. Купци у земљи - остала повезана
правна лица

0054

203 и део 209

4. Купци у иностранству - остала
повезана правна лица

0055

204 и део 209

5. Купци у земљи

0056

13

394

5870

7286

6. Купци у иностранству

0057

7. Остала потраживања по основу
продаје

0058

21

III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ
ПОСЛОВА

0059

22

IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

0060

15

424

169

212

236

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

0061

VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066
+ 0067)

0062

16

0

0

0

230 и део 239

1. Краткорочни кредити и пласмани матична и зависна правна лица

0063

231 и део 239

2. Краткорочни кредити и пласмани остала повезана правна лица

0064

232 и део 239

3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи

0065

233 и део 239

4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству

0066

234, 235, 238 и део
239

5. Остали краткорочни финансијски
пласмани

0067

24

VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И
ГОТОВИНА

0068

17

1339

124

98

27

VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

0069

18

73

171

145

IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070

18

81

153

338

131122

114416

105051

205 и део
209
206 и део 209

23 осим 236 и 237

28 осим 288

88

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

0071

Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

0072

Износ
Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Напомена број

Претходна година
Текућа година
Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1

2

3

4

5

6

7

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

0401

114404

98216

97058

30

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

0402

112476

96514

96514

300

1. Акцијски капитал

0403

301

2. Удели друштава с ограниченом
одговорношћу

0404

302

3. Улози

0405

303

4. Државни капитал

0406

112476

96514

96514

304

5. Друштвени капитал

0407

305

6. Задружни удели

0408

306

7. Емисиона премија

0409

309

8. Остали основни капитал

0410

31

II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ

0411

III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ

0412

32

IV. РЕЗЕРВЕ

0413

330

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

0414

33 осим 330

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

0415

33 осим 330

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

0416

34

VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 +
0419)

0417

1928

1702

6633

340

1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418

19

1702

544

6633

341

2. Нераспоређени добитак текуће године 0419

19

226

1158

0

0

0

6089

047 и 237

19

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ

0420

35

X. ГУБИТАК (0422 + 0423)

0421

19

350

1. Губитак ранијих година

0422

19

6057

351

2. Губитак текуће године

0423

19

32

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)

0424

20

774

1203

1636

Износ
Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Напомена број

Претходна година
Текућа година
Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1

2

3

40

I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 +
0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)

0425

400

1. Резервисања за трошкове у гарантном
року

0426

401

2. Резервисања за трошкове обнављања
природних богатстава

0427

403

3. Резервисања за трошкове
реструктурирања

0428

404

4. Резервисања за накнаде и друге
бенефиције запослених

0429

405

5. Резервисања за трошкове судских
спорова

0430

6. Остала дугорочна резервисања

0431

41

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

0432

410

1. Обавезе које се могу конвертовати у
капитал

0433

411

2. Обавезе према матичним и зависним
правним лицима

0434

412

3. Обавезе према осталим повезаним
правним лицима

0435

413

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

0436

414

5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи

0437

415

6. Дугорочни кредити и зајмови у
иностранству

0438

416

7. Обавезе по основу финансијског
лизинга

0439

419

8. Остале дугорочне обавезе

0440

498

В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

0441

402 и 409

42 до 49 (осим 498)

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 +
0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0442
0462)

42

I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ
(0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 +
0443
0449)

420

1. Краткорочни кредити од матичних и
зависних правних лица

0444

421

2. Краткорочни кредити од осталих
повезаних правних лица

0445

422

3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи

0446

423

4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству

0447

4

5

6

7

0

0

0

20

774

1203

1636

20

774

1203

1636

15944

14997

6357

443

474

436

22
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БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године
- у хиљадама динара Износ
Група рачуна, рачун

1

ПОЗИЦИЈА

2

АОП

Напомена број

3

4

Текућа година

Претходна година

5

6

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

1001

77123

75365

1002

14091

10360

14091

10360

18829

11484

28

18829

11484

(1002 + 1009 + 1016 + 1017)
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ
60
(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)
600

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

1003

601

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

1004

602

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

1005

603

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

1006

604

5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту

1007

605

6. Приходи од продаје робе на иностраном
тржишту

1008

61

II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)

1009

610

1. Приходи од продаје производа и услуга
матичним и зависним правним лицима на домаћем 1010
тржишту

611

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

612

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

613

4. Приходи од продаје производа и услуга осталим
повезаним правним лицима на иностраном
1013
тржишту

614

5. Приходи од продаје производа и услуга на
домаћем тржишту

615

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

64

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

1016

28

42509

53126

65

IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

1017

28

1694

395

28

1011

1014

Износ
Група рачуна, рачун

1

ПОЗИЦИЈА

2

АОП

Напомена број

3

4

Текућа година

Претходна година

5

6

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

67771

70033

29

5255

3891

1023

29

9042

8793

VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

1024

29

5924

5941

52

VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

1025

29

25967

26370

53

VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

1026

29

9982

9991

540

IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

1027

29

7093

8302

X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА

1028

XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

1029

29

4508

6745

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0

1030

9352

5332

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0

1031

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 +
1039)

1032

0

702

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

1033

0

702

50 до 55, 62 и 63

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

1018

50

I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ

1019

62

II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ

1020

630

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

1021

631

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

1022

V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

513

51 осим 513

541 до 549
55

66

660

1. Финансијски приходи од матичних и зависних
правних лица

1034

661

2. Финансијски приходи од осталих повезаних
правних лица

1035

665

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

1036

669

4. Остали финансијски приходи

1037

662

II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)

1038

663 и 664

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

1039

56

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 +
1047)

1040

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА
56, осим 562, 563 и 564 ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 +
1045)

1041

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

1042

560

30

31

702

627

94

0

0

Износ
Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

1

2

АОП

Напомена број

3

4

Текућа година

Претходна година

5

6

561

2. Финансијски расходи из односа са осталим
повезаним правним лицима

1043

565

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

1044

4. Остали финансијски расходи

1045

562

II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)

1046

31

610

92

563 и 564

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

1047

31

17

2

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 1040)

1048

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 1032)

1049

566 и 569

683 и 685

З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО
1050
ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

583 и 585

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

608

627

1051

33

6011

2

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

1052

32

361

545

57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ

1053

33

2826

5287

249

1196

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1054
1050 - 1051 + 1052 - 1053)
Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1055
1051 - 1050 + 1053 - 1052)

69-59

М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ
1056
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

59-69

Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ
1057
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

33

23

38

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 1055 + 1056 - 1057)

36

226

1158

1058

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 1059
+ 1057 - 1056)
П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК
721

I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА

1060

део 722

II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА

1061

део 722

III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА

1062

Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА

1063

723
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ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године
- у хиљадама динара Износ
Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

1

2

АОП

Напомена broj

3

4

Текућа година

Претходна година

5

6

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА
I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)

2001

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)

2002

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК
а) Ставке које неће бити рекласификоване у
Билансу успеха у будућим периодима
1. Промене ревалоризације нематеријалне
имовине, некретнина, постројења и опреме
330

а) повећање ревалоризационих резерви

2003

б) смањење ревалоризационих резерви

2004

2. Актуарски добици или губици по основу планова
дефинисаних примања
331

а) добици

2005

б) губици

2006

3. Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала
332

а) добици

2007

б) губици

2008

4. Добици или губици по основу удела у осталом
свеобухватном добитку или губитку придружених
друштава
333
а) добици

2009

б) губици

2010

б) Ставке које накнадно могу бити
рекласификоване у Билансу успеха у
будућим периодима
1. Добици или губици по основу прерачуна
финансијских извештаја иностраног пословања
334
а) добици

2011

б) губици

2012

36

226
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ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године
- у хиљадама динара Компоненте капитала
Редни
ОПИС
број

30

31

АОП

1

2

АОП

32
АОП

Основни капитал

Уписани а неуплаћени капитал

Резерве

3

4

5

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____
1

а) дуговни салдо рачуна

4001

б) потражни салдо рачуна

4002

96514

4019

4037

4020

4038

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика
2

а) исправке на дуговној страни рачуна

4003

4021

4039

б) Исправке на потражној страни рачуна

4004

4022

4040

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

4005

4023

4041

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

4006

4024

4042

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____
3

96514

Промене у претходној _____ години
4

а) промет на дуговној страни рачуна

4007

4025

4043

б) промет на потражној страни рачуна

4008

4026

4044

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

4009

4027

4045

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

4010

4028

4046

Стање на крају претходне године 31.12.____

5

96514

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика
6

а) исправке на дуговној страни рачуна

4011

4029

4047

б) исправке на потражној страни рачуна

4012

4030

4048

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

4013

4031

4049

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

4014

4032

4050

Кориговано почетно стање текуће година на
дан 01.01. _____
7

96514

Компоненте капитала
Редни
ОПИС
број

30

31

АОП

1

2

АОП

32
АОП

Основни капитал

Уписани а неуплаћени капитал

Резерве

3

4

5

Промене у текућој _____ години
8

а) промет на дуговној страни рачуна

4015

0

4033

4051

б) промет на потражној страни рачуна

4016

15962

4034

4052

4035

4053

4036

4054

Стање на крају текуће године
31.12. _____
9

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

4017

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

4018

112476

Компоненте капитала
Редни
ОПИС
Број

35

047 и 237

АОП

1

2

АОП

34
АОП

Губитак

Откупљене сопствене акције

Нераспоређени добитак

6

7

8

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____
1

а) дуговни салдо рачуна

4055

4073

4091

б) потражни салдо рачуна

4056

4074

4092

а) исправке на дуговној страни рачуна

4057

4075

4093

б) исправке на потражној страни рачуна

4058

4076

4094

4077

4095

4078

4096

6633

4079

4097

6089

4080

4098

1158

6089

6633

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика
2

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____
3

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

4059

6089

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) 4060
≥0
Промене у претходној _____ години
4

а) промет на дуговној страни рачуна

4061

б) промет на потражној страни рачуна

4062

6089

Стање на крају претходне године 31.12.____

5

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

4063

4081

4099

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

4064

4082

4100

а) исправке на дуговној страни рачуна

4065

4083

4101

б) исправке на потражној страни рачуна

4066

4084

4102

4067

4085

4103

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

4086

4104

1702

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика
6

Кориговано почетно стање текуће године на
дан 01.01. _____
7

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

1702

Компоненте капитала
Редни
ОПИС
Број

35
АОП

1

2

047 и 237
АОП

34
АОП

Губитак

Откупљене сопствене акције

Нераспоређени добитак

6

7

8

Промене у текућој _____ години
8

а) промет на дуговној страни рачуна

4069

4087

4105

б) промет на потражној страни рачуна

4070

4088

4106

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

4071

4089

4107

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

4072

4090

4108

226

Стање на крају текуће године
31.12. _____
9

1928

Компоненте осталог резултата
Редни

330

ОПИС
број

1

АОП

2

331
АОП

Ревалоризационе резерве

Актуарски добици или
губици

9

10

332
АОП

11

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____
1

а) дуговни салдо рачуна

4109

4127

4145

б) потражни салдо рачуна

4110

4128

4146

а) исправке на дуговној страни рачуна

4111

4129

4147

б) исправке на потражној страни рачуна

4112

4130

4148

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

4131

4149

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

4132

4150

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика
2

Кориговано почетно стање претходне
године на дан 01.01. ____
3

Промене у претходној _____ години
4

а) промет на дуговној страни рачуна

4115

4133

4151

б) промет на потражној страни рачуна

4116

4134

4152

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

4117

4135

4153

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

4118

4136

4154

а) исправке на дуговној страни рачуна

4119

4137

4155

б) исправке на потражној страни рачуна

4120

4138

4156

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

4139

4157

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

4140

4158

Стање на крају претходне године
31.12.____
5

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика
6

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____
7

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

Компоненте осталог резултата
Редни

330

ОПИС
број

1

АОП

2

331
АОП

Ревалоризационе резерве

Актуарски добици или
губици

9

10

332
АОП

11

Промене у текућој _____ години
8

а) промет на дуговној страни рачуна

4123

4141

4159

б) промет на потражној страни рачуна

4124

4142

4160

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

4125

4143

4161

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

4126

4144

4162

Стање на крају текуће године
31.12. _____
9

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

Компоненте осталог резултата
333

Редни

334 и 335

336

ОПИС
број

1

АОП

2

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

АОП

12

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских
извештаја

АОП

13

14

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____
1

а) дуговни салдо рачуна

4163

4181

4199

б) потражни салдо рачуна

4164

4182

4200

а) исправке на дуговној страни рачуна 4165

4183

4201

б) исправке на потражној страни
рачуна

4166

4184

4202

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

4167

4185

4203

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

4168

4186

4204

а) промет на дуговној страни рачуна

4169

4187

4205

б) промет на потражној страни рачуна

4170

4188

4206

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

4171

4189

4207

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

4172

4190

4208

а) исправке на дуговној страни рачуна 4173

4191

4209

б) исправке на потражној страни
рачуна

4174

4192

4210

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

4175

4193

4211

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

4176

4194

4212

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика
2

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____
3

Промене у претходној _____
години
4

Стање на крају претходне године
31.12.____
5

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика
6

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____
7

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

Компоненте осталог резултата
333

Редни

334 и 335

336

ОПИС
број

1

АОП

2

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

АОП

12

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских
извештаја

АОП

13

14

Промене у текућој _____ години
8

а) промет на дуговној страни рачуна

4177

4195

4213

б) промет на потражној страни рачуна

4178

4196

4214

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

4179

4197

4215

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

4180

4198

4216

Стање на крају текуће године
31.12. _____
9

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

Компоненте осталог резултата
Ре
дни

337
ОПИС

број

1

АОП

2

Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3
Губитак изнад капитала [∑(ред
АОП до кол 15) - ∑(ред 1а кол 3 до кол АОП 1а кол 3 до кол 15) - ∑(ред 1б
15)] ≥ 0
кол 3 до кол 15)] ≥ 0

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају
15

16

17

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____
1

а) дуговни салдо рачуна

4217

б) потражни салдо рачуна

4218

4235

97058

4244

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика
2

а) исправке на дуговној страни рачуна

4219

б) исправке на потражној страни
рачуна

4220

4236

4245

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____
3

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

4221
4237

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

97058

4246

1158

4247

98216

4248

4222

Промене у претходној _____
години
4

а) промет на дуговној страни рачуна

4223

б) промет на потражној страни рачуна

4224

4238

Стање на крају претходне године
31.12.____
5

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

4225

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

4226

4239

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика
6

а) исправке на дуговној страни рачуна

4227

б) исправке на потражној страни
рачуна

4228

4240

4249

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____
7

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

4229
4241

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

4230

98216

4250

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2016. 2015. и 2014. године

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СТЦ - ПРИРОДЊАЧКИ
ЦЕНТАР „СВИЛАЈНАЦ“ ИЗ СВИЛАЈНЦА

Број: 965-1/2017
15.06. 2017. године

ЈП СТЦ- ПРИРОДЊАЧКИ ЦЕНТАР
“СВИЛАЈНАЦ” из Свилајнца
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
са стањем на дан 31.12.2016. године

Лице за контакт:
Златан Јовић, дипл.екон.
ЈМБГ 1409984762029
тел. 035/8814001
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НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2016. 2015. и 2014. године

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СТЦ - ПРИРОДЊАЧКИ
ЦЕНТАР „СВИЛАЈНАЦ“ ИЗ СВИЛАЈНЦА

1.1. ОСНИВАЊЕ И ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА
Радна јединица Спортско рекреативни центар издвајањем из КЈП „Морава“
Свилајнац регистрована је у Регистар привредних субјеката БД 30588/2010 дана
08.04.2010. године у Београду под именом Јавно предузеће Спортско – туристички
центар “Свилајнац“. Дана 31.01.2013. године предузећу се припојио „Природњачки
центар“ ДОО из Свилајнца и Јавно предузеће почиње да ради под новим именом Јавно
предузеће СТЦ- Природњачки центар „Свилајнац“ из Свилајнца са седиштем у улици
Краља Петра Првог број 111.
Општина Свилајнац оснива Јавно предузеће СТЦ-Природњачки центар
„Свилајнац“ у Свилајнцу, ради обављања послова развоја, очувања и заштите
туристичких вредности општине Свилајнац, унапређивања и развоја спорта и физичке
културе на територији општине Свилајнац, као и обављања делатности новосаграђеног
Природњачког центра.
Оснивач Јавног предузећа је Општина Свилајнац, ул. Светог Саве бр. 102,
матични број 07186207.
Оснивач има статусна и имовинска права.
Статусна права оснивача су: право на информисање, право учешћа у
управљању и право на приступ актима и документима Јавног предузећа.
Имовинска права оснивача су: право на учешће у расподели добити Јавног
предузећа, право учешћа у расподели стечајне и ликвидационе масе у случају престанка
Јавног предузећа, право располагања уделима и право пречег стицања удела приликом
повећања основног капитала.
Предузеће има обавезу да редовно доставља извештаје о свом раду и да
извршава сваку одлуку оснивача која се односи на његову делатност.
Орган управљања је Надзорни одбор који има 3 члана, 2 из реда оснивача и 1 из
реда запослених у Јавном предузећу. Председник Надзорног одбора је из реда
оснивача.
Орган руковођења је директор.
1.2.ДЕЛАТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА

-

-

Предузеће се оснива у циљу:
Израде програма развоја туризма и спорта на територији општине Свилајнац
Организовања и обављања туристичке информативно-пропагандне делатности;
културних, забавних и других приредби и манифестација од интереса за
унапређење туризма и спорта у општини;
Усмеравање и координација активности носилаца туристичке понуде на
обогаћивању и подизању квалитета туристичких и комплементарних садржаја и
стварању атрактивног туристичког амбијента;
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-

-

-
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Унапређивање општих услова за прихватање и боравак туриста у општини
(опремање објеката туристичког садржаја, подстицање изградње спортскорекреативних и других пратећих садржаја јавног карактера од интереса за развој
туризма, спорта и физичке културе);
Организовање физичког вежбања, спортско-рекреативних и спортских
активности деце и омладине;
Организовање спортских и рекреативних активности одраслих грађана;
Стварање услова за унапређивање такмичарског спорта, управљање објектима за
туризам, спорт и физичку културу и њихово одржавање ради остваривања и
задовољавање законом дефинисаних права грађана и организације у области
туризма, спорта и физичке културе;
Обављања делатности музеја, галерија и збирки кроз активности Природњачког
центра као јединственог споја науке, образовања и туризма.
Претежна делатност предузећа је:

84.13 – Уређивање пословања и допринос успешнијем пословању у области
економије.
Јавно предузеће се појављује као корисник јавних средстава, што значи да се
финансира делом из буџета општине Свилајнац и делом из сопствених средстава.
Средства из буџета општине добија као субвенцију на основу захтева за
трансфер средстава и одговарајуће документације која поткрепљује намену средстава,
што значи да се добијају строго наменска средства, те да по том основу јавно предузеће
не може остварити добит нити губитак.
Јавно предузеће може остварити и друге видове прихода, од сопствене
делатности комерцијалног карактера и ти приходи се сврставају у сопствене приходе. У
оквиру ових прихода јавно предузеће може остварити добит или губитак у пословању и
само сносити ризик за лоше пословање, односно задржава део добити.
Имовину за рад тј. неновчани капитал предузеће је стекло преносом права
коришћења на одређеној имовини од стране општине Свилајнац и Комуналног јавног
предузећа „Морава“ из Свилајнца.
Основни капитал предузећа износи 500 евра у динарској противредности, по
средњем курсу Народне банке Србије, на дан уплате, а који је у целости уплаћен
приликом оснивања од стране оснивача (новчани капитал).
Природњачки центар са Дино парком коначно је отворен 29. јуна 2015. године
за дан Општине Свилајнац, а за посетиоце од 01.07.2015.године.
Природњачки центар Србије Свилајнац представља спој науке, образовања и
туризма на врло специфичан начин. Његова атрактивност огледа се у јединству великог
изложбеног простора и забавног дино-парка на отвореном. Такав концепт чини га
јединственим у овом делу Европе.
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Велики изложбени простор у приземљу објекта садржи шест тематских
изложби, на чијим поставкама су радили стручњаци Природњачког музеја
Београд и Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду.
1. „Геолошки времеплов“ једна је од најатрактивнијих изложби и представља
настанак планете Земље и њен развој кроз епохе све до постанка човека.
Посетиоци доживљавају својеврсно путовање у прошлост кроз приказе
геолошке историје Земље од Великог праска до појаве савременог човека.
Стицање знања кроз ову изложбу заправо је авантура.
2. „Свет диносауруса“ смештена је у централном делу зграде. Палеонтолошку
поставку чини седам скелета различитих врста диносауруса који на јединствен
начин дочаравају период мезозоика. Све скелетне реплике рађене су по узору на
оригиналне фосиле. Утемељена на научним чињеницама ова изложба посетиоце
на најбољи и најатрактивнији начин упознаје са основама палеонтологије.
3. „Свет минерала и стена“ представља минерале и стене од којих је изграђена
наша планета. Поред минерала и стена који су карактеристични за Србију
поставка садржи и примерке веома ретких минерала што је чини ексклузивном.
Један од најатрактивнијих експоната је минерал Јадарит који је за сада пронађен
једино на територији наше земље, а који по свом хемијском саставу одговара
чувеном Криптониту из Суперменових стрипова.
4. Поставка – “Палеонтологија” - показује како изгледа ископавање на терену, уз
основни алат палеонтолога, као и праве фосиле диносауруса из С.А.Д.
5. „Небеско камење“ поставка о метеоритима, која се састоји од три реплике
значајнијих метеорита који су пали на територију Србије.
6. „Биодиверзитет Србије“ представља богатство флоре и фауне наше земље. Све
примерци су оригинални и направљени специјалним препараторским методама.
Смештени су у карактеристичне ситуације, приказане кроз сва четири годишња
доба и кроз различите делове дана. Ова изложба на аутентичан начин приказује
природна богатства Србије.

Дино парк са репликом вулкана представља целину за себе.
DINOSVILLE – Забавни парк смештен је на отвореном у наставку зграде
Природњачког центра.
Највећи део парка заузима јединствена поставка диносауруса у њиховим живим
облицима и аутентичном окружењу. У парку се налази преко 20 реплика различитих
врста диносауруса, од којих је највећа реплика Диплодокуса висока 11, а дугачка 20
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метара. На почетку пројектоване линије кретања се налази и 9 реплика праисторијских
животиња који приказују фазе развоја живота до појаве диносауруса.
Кроз Парк се креће кружном путањом у чијем је централном делу модел вулкана
висине око 10 м. Око вулкана је пространа зелена површина са изграђеним
минијатурним језером.
У парку су смештени и тематски ресторан и сувенирница, као и едукативна
играоница за децу.
Отварању Природњачког центра са Дино парком претходио је Међународни
научни скуп „Геологија Динарида и суседних орогена“ који је окупио преко 50
учесника од чега 14 универзитетских професора са 10 универзитета из 8 европских
држава. Научни скуп је организован у сарадњи са Рударско-геолошким факултетом и
САНУ.
АКТИВНОСТИ ПРИРОДЊАЧКОГ ЦЕНТРА У 2016. ГОДИНИ:
22.12.2015 -15.01.2016 Природњачки центар је узео учешће на „Тргу Бајки“ у
Београду, са дечијом едукативном представом „Максина и Софијина лабораторија“.
Представа је осмишљена и реализована у сопственој режији, са планом да буде
извођена у оквиру едукативне играонице за посетиоце Природњачког центра током
2016. године. Представа на едукативан и интерактиван начин објашњава физичке и
хемијске реакције, уз коришћење материјала који се свакодневно користе у
домаћинству. Представа је током 2016. године одиграна преко 200. пута за посетиоце
Природњачког центра.
04. и 05.03. 2016. године у музејском делу Природњачког центра организован је
фестивал науке ``Протон`` који је окупио 6 излагача – институција из целе Србије и то :
1.Форензичаре МУП-а са поставком `` На узбудљивој страни закона``
2. Гимназију ``Светозар Марковић`` из Ниша са поставком ``Живот биљке – наш
ваздух``
3. Клуб студената археологије из Београда са поставком ``Прошлост која
открива тајне``
4. Формула студент тим машинског факултета из Београда са поставком ``
Друмска стрела – прва српска формула``
5. НАВАК национална возачка академија и САТ медиа група
6. Приодно математички факултет из Крагујевца са поставком ``Свет
тераријума``
7. ’’Experteen’’ програм односно преко 100 ученика основних и средњих школа
са територије општине Свилајнац који су прошли посебну обуку за извођење
занимљивих огледа из физике и хемије.
20.03.2016. године Природњачки центар је, у оквиру градске манифестације
``Бела недеља – покладни маскенбал`` поново отворио своја врата за заинтересоване
посетиоце који су бесплатно могли да посете изложбене поставке Природњачког
центра. Овом приликом је организован и концерт Леонтине и дечијих музичких звезда.
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01.04.2016. године у музејском делу Природњачког центра отворене су две нове,
гостујуће изложбене поставке :
1. Изложба "Сведоци леденог доба" на аутентичан начин приказује импозантне
примерке мегафауне који су током последњег Леденог доба (претходно, око 16
милиона година) живели на просторима данашње Србије и који су са тих простора
нестали пре око 10.000 година. Изложба приказује десетак оригиналних фосилних
остатака крупних сисара: џиновског јелена рунастог носорога, степског бизона,
пећинског медведа, рунастог мамута и друге. Посетици ће бити моћи да се детаљно
упознају са овим необичним животињама, да сазнају како су живеле, чиме су се
храниле и на крају који је разлог њиховог изумирања. Као посебну атракцију ове
изложбе издвајамо реплику мамута "Кике" у природној величини. Поставка је
уступљена од стране Природњачког музеја из Београда.
2. Изложба "Биоархеологија Ђердапа" на интересантан начин представља
посетиоцима јединствену културу Лепенског вира, која је откривена почетком
шездесетих година на српској страни Дунава у Ђердапу, а чије је истраживање
настављено 2006. године. Током година истраживања на овом локалитету откривено је
насеље чија је старост око 10.000 година и припада граници Мезолит-Неолит, као и низ
предмета из свакодневног живота, уметничке творевине, алати, оруђа и добро очувани
Људски скелети. Камене скулптуре риболиких бића, које су Откривене на овом
локалитету уврстиле су га у ред најзначајних археолошких открића у светским
оквирима. Поставка је уступљена од стране Археолошког факултета универзитета у
Београду. Постиоци Природњачког центра ће ове две гостујуће поставке моћи видети и
током 2017. године.
01.04.2016. године тим Природњачког центра је учестовао на фестивалу науке у
Нишу.
08.04.2016 године тим Природњачког центра је учестовао на фестивалу науке у
Смедеревској Паланци.
Јун – август 2016. организован летњи програм у Природњачком центру где је
акценат био на забави најмлађих посетилаца. Постиоци су током сваког викенда летње
сезоне могли да уживају у бесплатним садржајима – дечијим представама, школи лепог
говора, карикатуристима, шминкерима и фризерима и сл. Уз купљену карту у
Природњачком центру могло се бесплатно ући на Градске базене.
09.09.2016. године организована је прослава рођендана Природњачког центра са
циљем добијања додатне медијске пажње и учвршћивања односа са представницима
туристичких организација и агенција. У оквиру програма прославе рођендана
организована су предавања : 1. Удружења Милутин Миланковић, 2. Српског зеолитског
друштва, 3. Удружења геоморфолога и 4. Центра за промоцију науке. За посетиоце је
обезбеђено извођење специјализоване научне представе ``Експлодирајућа открића`` и
велики ватромет.
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27.09.2016 као круна прве године рада, Природњачки центар је добио
националну награду ``Туристички цвет`` коју додељује Туристичка организација
Србије, и то у категорији ``Организација или појединац за допринос унапређењу
туризма и подизању квалитета туристичких услуга``. На овај начин Природњачки
центар се већ на почетку свог рада сврстао међу најбоље националне туристичке
атракције, и као предводник научног туризма у Србији.
Унутрашња организација и систематизација послова у Предузећу уређена је
путем четири службе и једне групе и то:
- Служба за стручне послове,
- Служба за спорт – спортска хала
- базени
- тениски терени
- фудбалски терени
- Комерцијална служба
- Служба за заједничке послове,
и групе за спорт и рекреацију.
2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И
УПОРЕДНИ ПОДАЦИ
a) Основ за састављање финансијских извештаја
Финансијски извештаји припремљени су у складу са:
 Законом о рачуноводству („Службени гласник РС“ бр. 62/2013);
 Међународним рачуноводственим стандардима и Међународним стандардима
финансијског извештавања преведеним решењем о утврђивању превода
Концептуалног оквира за финансијско извештавање и основних текстова
Међународних рачуноводствених стандарда (МРС), односно Међународних
стандарда финансијског извештавања (МСФИ) број: 401-00-896/2014-16 од
13.03.2014. године;
 Међународног стандарда финансијског извештавања за мала и средња правна лица
(МСФИ за МСП) решење о утврђивању превода број: 401-00-1304/2015-16 од
26.12.2013. године;
 Правилноком о контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна
друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ бр. 95/2014);
 Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна
друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ бр. 95/2014);
 ЈП СТЦ Природњачки центар у 2014., 2015. и у 2016.години години примењује
МСФИ за МСП, јер је по подацима из финансијског извештаја за 2014., 2015. и 2016.
годину разврстано у мала правна лица.
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б) Упоредни подаци
Упоредни подаци представљају финансијске извештаје ЈП СТЦ Природњачки центар за
2014., 2015. и 2016. годину. Финансијски извештаји Предузећа су били предмет независне
ревизије за 2014., 2015. и 2016. годину.
Упоредни подаци, односно почетна стања представљају податке садржане у
финансијским извештајима за 2016. годину.

3. ОСНОВНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ
Основне рачуноводствене политике, примењене приликом састављања финансијских
извештаја Предузећа за 2016. годину, су следеће:
3.1. Нематеријална улагања
Нематеријална улагања се почетно мери по својој набавној вредности или цени
коштања, а након почетног признавања вреднује се по набавној вредности, односно цени
коштања умањеној за акумулирану амортизацију и евентуалне акумулиране губитке по
основу обезвређења.
Амотризација нематеријалне имовине врши се путем пропорционалног метода,
применом стопе, утврђене на основу процењеног корисног века трајања, на основицу коју
чини набавана вредност умањено за резидуалну вредност. Ако није могућа поуздана
процена корисног века трајања нематеријалне имовине, она се амортизује у периоду од 10
година.
Преиспитивање усвојеног метода амортизације, као и корисног века трајања се врши на
крају обрачунског периода (пословне године ) уколико постоје наговештаји да је дошло до
значајне промене у односу на претходни период.
Улагања у истраживања и развој исказују се као расход периода.
3.2. Некретнине, постројења и опрема
Основна средства (некретнине, постројења и опрема) су материјална средства која
предузеће држи за испоруку робе или пружање услуга и за која се очекује да ће се
користити дуже од једног обрачунског периода.
Некретнине , постројења и опрема признају се као средство: (а) када је вероватно да ће
убудуће економске користи по основу тог средства притицати у предузеће и (б) када
набавна вредност или цена коштања тог средства може поуздано да се измери.
Почетно мерење некретнине, постројења и опреме који испуњавају услове за призавања
за средство врши се по набавној вредности или по цени коштања, умањеној за акумулирану
амортизацију и за евентуалне акумулиране губитке по основу обезвређења.
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У набавну вредност постројења, некретнина и опреме укључују се сви трошкови
набавке увећани за зависне трошкове набавке. Сопствене услуге код набавке некретнина,
постројења и опреме признају се у набавну вредност највише по тржишној цени ( нпр.
трошкови превоза опреме и сл.), док се неуобичајно високи трошкови исказују на терет
расхода периода у коме су настали.
Накнадни издатак за некретнину, постројење и опрему признаје се као средство само
када се тим издатком побољшава стање средства изнад његовог првобитно процењеног
стандардног учинка. Издатак за поправке и одржавање некретнина, постројења и опреме
настаје ради обнављања или одржавања будућих економских користи које предузеће може
да очекује од првобитно процењеног стандардног учинка тог средства. Као такав, он се
обично признаје као расход у тренутку када настане.
У зависности од датих околности накнадни издаци који испуњавају критеријуме да буду
признати као основно средство, исказују се као засебно средство које се амортизује
одвојено од остатка постојећег средства у вези са којим се извршен накнадни издатак,
уколико је :
 Вредност накнадног издатка значајна у односу на постојеће средство, а што се
процењује у моменту настанка издатка уз уважавање свих релевантних
околности и
 Када је процењени корисни век трајања улагања битно различит од остатка
средства.
Основно средство се искњижава из евиденција или отуђењем или уколико се не очекују
будуће економске користи од употребе тог средства. Добици или губици по основу продаје
или отписа основног средства (као разлика између нето продајне вредности и нето
књиговодствене вредности) признају се у билансу успеха одговарајућег периода.
Амортизација основних средстава
Амортизација се обрачунава применом пропорционалне методе и то применом стопе,
утврђене на основу процењеног корисног века трајања, на основицу коју чини набавна
вредност или цена коштања умањена за резидуалну вредност. Обрачун амортизације
почиње од првог дана наредног месеца у односу на месец у којем је основно средство
стављено у употребу односно од када је расположиво за коришћење.
Стопе амортизације које су у примени, за главне групе основних средстава, су:
Назив
Грађевински објекти високоградње и
нискоградње(објекти за рекреацију,
објекти трговине и угоститељства)
Грађевински објекат- спортска хала

стопа
1,5 до 5
2,0

Грађевински објекти нискоградње са
доњим стројем (водоводне и
канализационе мреже и цевоводи)

2,5
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Возила

15.00

Канцеларијски материјал
Расхладно-грејни уређаји
ТА пећи
Теписи
Електронски апарати
Опрема за снимање
Остала опрема

12.50
16.50
12.50
12.50
20.00
14.50
11.00

Електромоторне пумпе
Спортска опрема
Алати за кошење
Минерали
Реплике експоната
Ситан ивентар

8.00
14.30
15.00
0.00
20.00
100.00

Преиспитивање усвојеног метода амортизације, као и корисног века трајања се врши на
крају обрачунског периода (пословне године) уколико постоје наговештаји да је дошло до
значајне промене у односу на претходни период.
Обрачун амортизације престаје када средство престаје да се признаје односно када је
већ у потпуности отписано, расходовано или на било који начин отуђено.
Не постоји обавеза рекласификације некретнина, постројења и опреме за која постоји
намера руководства да буду отуђена у року од 12 месеци на стална средства намењена
продаји, нити постоји обавеза обустављања амортизације за стална средства намењена
продаји од тог датума.
3.3. Инвестиционе некретнине
Инвестициона некретнина је некретнина која се држи ради зараде од закупнине или
ради повећања капитала, или ради и једног и другог.
Инвестиционе некретнине признају се као средство:
(а) када је вероватно да ће убудуће економске користи по основу тог средства
притицати у предузеће и
(б) када набавна вредност или цена коштања тог средства може поуздано да се измери.
Почетно мерење инвестиционе некретнине која испуњава услове за призавања за
средство врши се по набавној вредности или по цени коштања, умањеној за акумулирану
амортизацију и за евентуалне акумулиране губитке по основу обезвређења.
У набавну вредност инвестиционих некретнина укључују се сви трошкови набавке
увећани за зависне трошкове набавке. Сопствене услуге код набавке инвестиционих
некретнина признају се у набавну вредност највише по тржишној цени ( нпр. трошкови
превоза опреме и сл.), док се неуобичајно високи трошкови исказују на терет расхода
периода у коме су настали.
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Накнадни издатак за инвестициону некретнину признаје се као средство само када се
тим издатком побољшава стање средства изнад његовог првобитно процењеног
стандардног учинка. Издатак за поправке и одржавање инвестиционих некретнина настаје
ради обнављања или одржавања будућих економских користи које предузеће може да
очекује од првобитно процењеног стандардног учинка тог средства. Као такав, он се обично
признаје као расход у тренутку када настане.
На дан 31.12.2016. године са грађевинских објеката у употреби је на инвестиционе
некретнине пренета спортска хала набавне вредности 120.682 хиљ.динара, отписане
вредности 39.593 хиљ.динара и садашње вредности 81.089 хиљ.динара.
3.4. Алат и ситан инвентар
Средства алата и ситног инвентара чији је рок употребе дужи од годину дана ,за које
није исказана стопа амортизације исказују се као опрема на посебном аналитичком рачуну.
Ако је њихова појединачна набавна вредност већа од 50.000,00 динара отписују се по
годишњој стопи од 25%. За остала средства утврђује се стопа која проистиче из процењеног
века кориснеу потребе. Средства алата и инвентара који не подлежу обрачуну амортизације
исказују се као обртна средства(залихе) и отписују у целости приликом стављања у
употребу.
3.5.Финансијски инструменти
а) Финансијска средства по фер вредности чији се ефекти промена у фер вредности
исказују у билансу успеха
Финансијска средства по фер вредности чији се ефекти промена у фер вредности
исказују у билансу успеха су финансијска средства која се држе ради трговања.
Финансијско средство се класификује у ову категорију уколико је прибављено првенствено
ради продаје у кратком року. Деривати се такође класификују као средства која се држе
ради трговања, осим ако су одређени као инструмент заштите од ризика. Средства у овој
категорији су класификована као текућа средства. На дан 31. децембра 2016. године
предузеће нема финансијска средства по фер вредности чији се ефекти промене исказују у
билансу успеха.
б ) Зајмови и потраживања
Зајмови и потраживања представљају недериватна финансијска средства са фиксним
или утврдивим роковима плаћања која не котирају ни на једном активном тржишту.
Укључују се у текућа средства, осим уколико су им рокови доспећа дужи од 12 месеци
након датума биланса стања. У том случају се класификују као дугорочна средства. У
билансу стања Предузећа зајмови и потраживања овухватају „потраживања по основу
продаје“ , „друга потраживања“ и „готовину и готовинске еквиваленте.“
Потраживања по основу продаје
Потраживања по основу продаје обухватају сва потраживања за продате производе,
робу и услуге у земљи и иностранству. Потраживања од купаца која се мере по вредности
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из фактуре, ситуације, осносно друге исправе у којој је обрачунато потраживање. За
вредност потраживања исказану у страној валути врши се прерачунавање по курсу важећем
на дан трансакције (Напомена 3.5.). Исправка вредности се врши приликом састављања
финансијских извештаја за сва потраживања код којих је процењено да је њихова наплата
неизвесна. Предузеће ненаплатива потраживања искњижава из евиденције на основу судске
одлуке или на основу одлуке Надзорног одбора.
Краткорочни финансијски пласмани
Краткорочни финансијски пласмани обухватају кредите, хартије од вредности и остале
краткорочне пласмане са роком доспећа до годину дана од дана биланса. Предузеће нема
краткорочних финансијских пласмана.
Готовински еквиваленти и готовина
Готовина и готовински еквиваленти обухватају: новац у благајни, депозите по виђењу
банака, друга краткорочна високо ликвидна улагања са првобитним роком доспећа до три
месеца или краће и прекорачења по текућем рачуну, као и потраживања за нереализоване
платне картице. Прекорачења по текућем рачуну укључена су у оквиру текућих обавеза, у
билансу стања, али их предузеће нема нити их је користило.
в) Финансијска средства расположива за продају
Финансијска средства расположива за продају представљају недеривативна средства
која су сврстана у ову категорију или нису класификована ни у једну другу катеорију.
Укључују се у дугорочна средства, осим уколико руководство нема намеру да улагања
отуђи у року од 12 месеци од датума биланса стања. Уколико за финансијска средства
расположива за продају не постоји активно тржиште, уколико су фиксним роком доспећа,
финансијска средства расположива за продају се вреднују по амортизованој вредности
применом метода ефективне каматне стопе. Предузеће нема оваквих средстава.
г) Финансијска средства која се држе до доспећа
Финансијска средства која се држе до доспећа су недериватна финансијска средства са
фиксним или утврдивим роковима плаћања и фиксним роковима доспећа, која руководство
има намеру и могућност да држи до доспећа. У случају да Предузеће одлучи да прода
значајан део финансијских средстава која се држе до доспећа, цела категорија ће бити
рекласификована за продају. Финансијска средства која се држе до доспећа класификују се
као дугорочна средства, осим ако су рокови доспећа краћи од 12 месеци од датума биланса
стања; тада се класификују као краткорочна средства. Предузеће нема оваквих средстава.
Признавање и мерење
Финансијска средства која се иницијално признају по фер вредности увећаној за
трансакционе трошкове за сва финансијска средства која се не исказују по фер вредности
чији се ефекти промена у фер вредности исказују у билансу успеха. Финансијска средства
која се воде по фер вредности чији се ефекти промена у фер вредности исказују у билансу
успеха иницијално се признају по фер вредности, а трансакциони трошкови терете
12

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2016. 2015. и 2014. године

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СТЦ - ПРИРОДЊАЧКИ
ЦЕНТАР „СВИЛАЈНАЦ“ ИЗ СВИЛАЈНЦА

трошкове пословања у билансу успеха. Финансијска средства се не признају по истеку
права на новчани прилив од финансијског средства или ако је то право пренето и Друштво
је у суштини пренело све ризике и користи од власништва на средствима. Финансијска
средства расположива за продају и финансијска средства по фер вредности чији се ефекти
промена у фер вредности исказују у билансу успеха, се након иницијалног признавања,
исказују по фер вредности. Зајмови, потраживања и улагања која се држе до доспећа се
исказују по амортизованој вредности коришћењем методе ефективне каматне стопе.
Добици или губици проистекли из промена у фер вредности категорије „финансијских
средстава по фер вредности чији се ефекти промена у фер вредности исказују у билансу
успеха“, приказани су у билансу успеха у оквиру позиције остали приходи/(расходи) нето, у
периоду у коме су настали.
Приход од дивиденди од финансијских средстава по фер вредности чији се ефекти
промена у фер вредности исказују у билансу успеха признаје се у билансу успеха као део
осталих прихода када се утврди право Друштва на наплату.
Обавезе по кредитима
Обавезе по кредитима се иницијално признају по фер вредности прилива, без насталих
трансакционих трошкова. У наредним периодима обавезе по кредитима се исказују по
амортизованој вредности; све разлике између оствареног прилива (умањеног за
трансакционе трошкове) и износа отплата, признају се у билансу успеха у периоду
коришћења кредита применом методе ефективне каматне стопе.
Обавезе по кредитима се класификују као текуће обавезе, осим уколико Предузеће нема
безусловно право да одложи измирење обавеза на најмање 12 месеци након датума биланса
стања.
Обавезе према доабављачима
Обавезе према добављачима се вреднују по номиналној вредности.
3.6. Залихе
Залихе материјала које се набављају од добављача мере се по набавној вредности или по
нето продајној вредности, ако је нижа. Када се материјал производи и даље користи у
наредној фази процеса производње, његова процена се врши у висини трошкова
производње, а највише до нето продајне вредности. Обрачун излаза залиха материјала се
врши по методи просечне пондерисане цене.
Залихе робе мере се по набавној вредности коју чини фактурна цена добављача, увозне
дажбине и други порези (осим оних које предузеће може накнадно да поврати од пореских
власти), трошкови превоза, манипулативни трошкови и други трошкови који се могу
директно приписати стицању залих робе. Обрачун излаза залиха робе врши се по методи
просечне пондерисане цене.
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3.7. Стална средства намењена продаји
Предузеће признаје и исказује стално средство као средство намењено продаји ако се
његова књиговодствена вредност може првенствено повратити кроз продајну трансакцију, а
не кроз наставак коришћења.
Стално средство намењено продаји мери се по нижем износу књиговодствене и фер
(поштене) вредности умањене за трошкове продаје.
Књиговодствена вредност је садашња вредност исказана у пословним књигама. Фер
(поштена) вредност је износ за који средство може да буде размењено или обавеза
измирена.
Трошкови продаје су трошкови који се могу директно приписати продаји средстава,
који не обухватају финансијске трошкове и трошкове пореза на приход.
Предузеће у својим билансима нема категорију сталних средстава намењених продаји.
3.8. Дугорочна резервисања
Дугорочна резервисања обухватају резервисања за трошкове у гарантном року,
резервисања за трошкове обнављања природних богатстава, резервисања за задржане
кауције и депозите, резервисања за трошкове реструктуирања предузећа, резервисања за
пензије и остала дугорочна резервисања за покриће обавеза.
Дугорочно резервисање се признаје када предузеће има обавезу (правну или стварну)
која је настала као резултат прошлог догађаја, када је вероватно да ће одлив ресурса који
садрже економске користи бити потребан за измирење обавеза и када износ обавезе може
поуздано да се процени.
Мерење дугорочних резервисања врши се у износу који је признат као резервисање и он
представља најбољу процену издатака који је потребан за измирење садашње обавезе на дан
биланса стања.
У оквиру за припрему и презентацију финансијских извештаја је јасно наведено да
користи које се добијају од информације треба да буду веће од трошкова добијања те
информације, с обзиром да предузеће није у могућности да самостално утврди резервисања
за отпремнине јер је релативно млад колектив и углавном радници имају пуно година до
пензије, те би требало да ангажује стручна лица са стране која би извршила овај обрачун
резервисања и који наплаћују знатне износе за овај обрачун, предузеће није извршило
резервисања по овом основу и тиме није одступило од примене МРС.
3.9. Пензијске и остале накнаде запосленима
Предузеће зарачунава и плаћа доприносе за пензионо и здравствено осигурање и
доприносе за осигурање од незапослености по стопама утврђеним законом, у корист
одговарајућих државних фондова, на бази бруто зараде запослених подношењем
електронске пријаве за обједињену наплату пореза и доприноса. Сви трошкови доприноса
признају се у билансу успеха у периоду на који се односе. Друштво нема додатних обавеза
за накнаде запосленима по овом основу.
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3.10. Пословни приходи
Приходи се признају у тренутку преласка власништва и значајних ризика везаних за
дати производ са продавца на купца, под претпоставком да се износ прихода може поуздано
измерити. Приходи од услуга се признају када се услуга изврши, односно за услуге које се
врше у дужем периоду приходи се признају сразмерно довршености посла. Приходи од
уобичајених активности су приходи од продаје робе, производа и услуга, приходи од
активирања учинака, приходи од субвенција, дотација, регреса и повраћаја дажбина по
основу продаје робе, производа и услуга и други приходи независно од времена наплате.
3.11. Пословни расходи
Пословни расходи представљају све трошкове настале у односу на фактурисану
реализацију, а обухватају трошкове материјала, енергије и горива, трошкове зарада, накнада
зарада и остале личне расходе, услуге и амортизацију. Трошкови пословања обухватају и
трошкове општег карактера и то: трошкове репрезентације, осигурања, платног промета и
банкарских услуга, чланарина, пореза и остале расходе, настале у текућем обрачунском
периоду.
3.12. Приходи од камата
Камате настале по основу пласмана и потраживања из пословних односа исказују се у
оквиру финансијских прихода у обрачунском периоду у коме су настале. Приходи од
камата признају се у периоду на који се односе, коришћењем методе ефективне каматне
стопе, којом се очекивани будући новчани прилив од финансијских инструмената
дисконтује на нето садашњу вредност.
У 2015. години остварено је 702.000 динара по основу прихода од камата, док их у 2016.
години није било.
3.13. Расходи камата
Камате настале по основу обавеза из пословних односа исказују се у билансу успеха у
оквиру финансијских расхода. Трошкови позајмљивања (камате и други трошкови повезани
са кредитним финансирањем) признају се ко трошкови периода када су настали.
У Билансу успеха су исказани расходи по каматама, који се односе на камате по
финансијском лизингу за набавку транспортног комби возила и камата за неблаговремено
плаћање добављачима.
3.14. Курсне разлике
а) Функционална и валута приказивања
Ставке укључене у финансијске извештаје предузећа се одмеравају и приказују у
динарима (РСД) без обзира на то да ли РСД представља фунционалну валуту Предузећа.
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б) Трансакције и стања
Трансакције у страној валути се прерачунавају у функционалну валуту применом
девизних курсева важећих на дан трансакције или на дан процене вредности ако су такве
поновно одмераване. Позитиве и негативне курсне разлике настале из измирења таквих
трансакција и из прерачуна монетарних средстава и обавеза изражених у страним валутама
на крају године, признају се у билансу успеха осим у случају када су одложене у капиталу
као инструменти заштите токова готовине и инструменти заштите нето улагања.
Функционална и извештајна валута предузећа је динар (РСД). Трансакције изражене у
страној валути иницијално се евидентирају у функционалној валути применом важећег
курса на дан трансакције.Монетарна средства и обавезе изражене у страној валути
прерачунавају се у функционалну валуту применом важећег курса на дан биланса стања.
Све курсне разлике признају се у билансу успеха периода за који се извештава.
3.15. Остали приходи
Остали приходи обухватају добитке од продаје нематеријалних улагања, основних
средстава, учешћа у капиталу, продаје материјала, као и вишкова утврђених пописом,
напшлату отписаних потраживања, приходе од смањења обавеза и укидања дугорочних
резервисања и сл. Ванредни приходи обухватају све приходе који су последица разних
непредвиђених околности..
3.16. Остали расходи
Остали расходи обухватају губитке по основу продаје и расходовања нематеријалних
улагања, основних средстава, учешћа у капиталу и хартија од вредности, продаје
материјала, мањкове и друге непоменуте расходе.
3.17. Текући и одложени порез на добит
Текући порез на добит се обрачунава на датум биланса стања на основу важеће законске
пореске регулативе Републике Србије где предузеће послује и остварује опорезиву добит.
Руководство периодично врши процену ставки садржаних у пореској пријави са
становиштва околности у којима примењива пореска регулатива подлеже тумачењу, и врши
резервисање, ако је примерено, на основу износа за које се очекује да ће бити плаћен
пореским органима.
Одложени порез на добит се обрачунава у пуном износу, коришћењем методе обавеза,
за привремене разлике које настану између пореске основице средстава и обавеза и
њихових књиговодствених износа у финансијским извештајима. Међутим, уколико
одложени порез на добит, под условом да није рачуноводствено обухваћен, проистекне из
иницијалног признавања средства или обавезе у некој другој трансакцији осим пословне
комбинације која у тренутку трансакције не утиче ни на рачуноводствену ни на опорезиву
добит или губитак тада се он рачуноводствено не обухвата. Одложени порез на добит се
одмерава према пореским стопама (и закону) који су на снази до датума биланса стања и за
који је очекује да ће бити примењене у периоду у коме ће се одложена пореска средства
реализовати или одложене пореске обавезе измирити.
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Одложено пореско средство се признаје до износа за који је вероватно да ће будућа
добит за опорезивање бити расположива и да ће се привремене разлике измерити на терет
те добити.
Одложени порез на добит се утврђује из привремених разлика насталих на улагањима у
зависна и придружена Друштва, осим у случају када синхронизацију поништења
привремених разлика контролише Друштво и где је вероватно да се привремене разлике
неће поништити у догледној будућности.
Порески прописи Републике Србије признају све позиције Биланса стања у износима
исказаним у складу са МСФИ за МСП осим некретнина, постројења и опреме и
нематеријалних улагања за које се трошкови амортизације признају по посебним
амортизационим стопама. Сходно томе, осложени порески ефекти су признати на разлику
између пореске основице и књиговодствене вредности у складу са политиком
обелодањивања у Напомени 3.2. и амортизације коју признају порески прописи.
Порески расход (порески приход) је укупан износ укључен у одређивање нето добитка
или губитка периода, у вези са текућим и одложеним порезом. У складу са МРС за МСП –
за износ пореског расхода умањује се рачуноводствена добит, док се за износ пореског
прихода рачуноводствена добит увећава, што значи да директно утичу на утврђивање
износа нето добити која остаје за расподелу.

4. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА
Презентација финансијских извештаја захтева од руководства Предузећа коришћење
најбољих могућих процена и разумних претпоставки, које имају ефекта на презентиране
вредности средстава и обавеза, обелодањивање потенцијалних потраживања и обавеза на
дан састављања финансијских извештаја, као и прихода и расхода у току извештајног
периода. Ове процене и претпоставке су засноване на информацијама расположивим на дан
састављања финансијских извештаја. У наставку су приказане кључне претпоставке везане
за будућност и остали извори процењивања неизвесности на датум биланса стања који
представљају значајан ризик на материјалне корекције износа позиција биланса стања у
следећој финансијској години.
4.1. Амортизација и стопе амортизације
Обрачун амортизације и стопе амортизације су засноване на пројектованом економском
веку трајања некретнина, постројења и опреме и нематеријалних улагања. Једном годишње
предузеће процењује економски век на основу тренутних предвиђања.
4.2. Исправка вредности потраживања
Исправка вредности потраживања се врши на основу процене руководства засноване на
анализи потраживања од купаца, историјских отписа, кредитних способности купаца и на
анализи промена у условима продаје. Ово укључује и претпоставке о будућем понашању
купаца и резултујућим будућим наплатама.
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4.3. Исправка вредности залиха
Исправка вредности залиха се врши на основу процене њихове нето продајне цене на
тржишту. Једном годишње предузеће процењује оправданост висине исправке вредности
залиха на основу тренутних предвиђања.
4.4. Фер вредност
Фер вредност одговарајућих финансијких инструмената за које не постоји активно
тржиште је одређена применом одговарајућих метода процене. Предузеће примењује
професионално расуђивање приликом избора одговарајућих метода и претпоставки.
Пословна политика предузећа је да обелодани информације о фер вредности активе и
пасиве за које постоје званичне тржишне информације и када се фер вредност значајно
разликује од књиговодствене вредности. У Републици Србији не постоји довољно
тржишног искуства, као ни стабилности и ликвидности код куповине и продаје
потраживања и остале финансијске активе и пасиве, пошто званичне тржишне информације
нису у сваком тренутку расположиве. Стога фер вредност није могуће поуздано утврдити у
одсуству активног тржишта. Управа предузећа врши процену ризика, и у случајевима када
се оцени да вредност по којој се имовина води у пословним књигама неће бити реализована,
врши исправку вредности. По мишљењу руководства предузећа, износи у овим
финансијским извештајима одражавају вредност која је у датим околностима,
најверодостојнија и најкориснија за потребе извештавања.

5. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
Нематеријална улагања се односе на:
2016

2015

2014

Улагагања у развој
Концесије, патенти, лиценце, робне и сулужне
марке
Софтвер и остала права
Гоодвилл
Остала нематеријална улагања
Нематеријална улагања у припреми
Аванси за нематеријалну имовину
Исправка вредности нематеријалне имовине

-

-

-

-

-

-

Стање на дан 31. децембра

0

0

0

6. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА
Некретнине, постројења и опрема се односе на:
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Пољопривредно и остало земљиште
Грађевинско земљиште
Грађевински објекти
Постројења и опрема
Инвестиционе некретнине
Остале некретнине, постројења и опрема
екретнине, постројења и опрема у припреми
Улагања на туђим некретнинама, постројењима
и опреми
Аванси за некретнине, постројења и опрему
Исправка вредности некретнина, постројења и
опреме
Стање на дан 31. децембра

2016

2015

-

-

23.169
47.834
120.682
4.631

2014

127.889
40.834
2.258

-

-

127.889
19.634
2.258
3.866
-

75.707

66745

120.609

104.236

58.442
95.205

Динамика промене табела

Опис
Набавна вредност
Стање на почетку године
Повећање у току године
Пренос
Расходовано у току године
Отуђено у току године
Ревалоризација
Стање на крају године
КУМУЛИРАНА ИСПРАВКА
ВРЕДНОСТИ
Стање на почетку године
Пренос
амортизација текуће године
ИВ акумулирана у расходованим
средствима
ИВ акумулирана у отуђеним
средствима
Ревалоризација
Стање на крају године
НЕТО садашња вредност 31.12.2016
НеТО садашња вредност 31.12.2015

Грађевински
објекти
022

Постројења
и опрема
023

127,889
15,962
-120,682
0
0
0
23,169

40,834
7,000

47,725
-36,807
284

19,020

Инвестиц.
некретнине
024

Улагања
на
туђим
НПО
027
2,258
2,373

120,682

47,834

4,023

120,682

4,631

укупно

170,981
25,335
0
0
0
0
196,316

66,745
0
7,093

36,807
2,786

1,869

1,869

0
0
13,071
10,098
80,164

0
0
75,707
120,609
104,236

23,043
24,791
21,814

39,593
81,089
0

0
4,631
2,258
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На крају 2016.године услед констатованог стања, преостала садашња вредност
Рекреативног базена и малог базена - ``брчалишта`` обезвређена је у потпуности. Наиме
стање Рекреативног базена и малог базена - ``брчкалишта`` је таква да поправка није
исплатива. Потпуна реконструкција базена је у складу са стратегијом одрживог развоја
општине Свилајнац, и била је планирана и пре поплава због дотрајалости базена и високих
трошкова одржавања (крпљење рупа, фарбање, губици услед цурења). Планирано је да се са
потпуном реконструкцијом сва три базена започне током пролећа 2017.године.. Вредност
обезвређења на крају 2016.године износи 1.240.688,11 динара за Рекреативни базен и
628.651,58 за мали базен - ``Брчалиште`` чиме се њихова садашња вредност своди на нулу,
али нису искњижени из пословних књига, већ ће се после реконструкције формирати нова
набавна вредност у вредности инвестиције у базене.

7. БИОЛОШКА СРЕДСТВА
У пословним књигама предузеће нема биолошких средстава

8. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
Дугорочни финансијски пласмани се односе на:
2016

2015

2014

Учешћа у капиталу зависних правних лица
Учешћа у капиталу придружених субјеката
у заједничким подухватима
Учешћа у капиталу осталих правних лица и
друге хартије од вредности расположиве за
продају
Дугорочни пласмани матичним, зависним и
осталим повезаним правним лицима у земљи
Дугорочни пласмани матичним, зависним и
осталим повезаним лицима у иностранству
Дугорочни пласмани у земљи и иностранству
Хартије од вредности које се држе до доспећа
Остали дугорочни финансијски пласмани
Исправка вредности дугорочних финансијских
пласмана

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Стање на дан 31. децембра

0

0

0

9. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА
Предузеће нема дугорочних потраживања ни по једном основу.
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10. ЗАЛИХЕ
Залихе се односе на:

Обрачун набавне вредности залиха
материјала, резервних делова, алата и инвентара
Материјал
Резервни делови
Алат и инвентар
Материјал, резервни делови, алат и инвентар у
обради, доради и манипулацији
Исправка вредности материјала, резервних
делова, алата и инвентара
Недовршена производња
Недовршене услуге
Одступање од ценапроизводње и услуга
Готови производи у складишту
Одступање од цена готових производа
Обрачун набавке робе
Роба у магацину
Роба у промету на велико
Роба у складишту, стоваришту и продавницама
код других правних лица
оба у промету на мало
Роба у обради, доради и манипулацији
Роба у транзиту
Роба у путу
Исправка вредности робе

2016

2015

2014

2.118

2.075

1.372

-

-

-

2.118
-

2.075
-

1.372
-

8.100
-

Стање на дан 31. децембра

8.100

3.619
-

1.644
-

3.619

1.644

11. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ
Предузеће не поседује стална средства намењена продаји.

12. ДАТИ АВАНСИ
Дати аванси се односе на:

Плаћени аванси за материјал, резервне делове и
инвентар у земљи
Плаћени аванси за материјал, резервне делове и
инвентар у иностранству
Плаћени аванси за робу у земљи
Плаћени аванси за робу у иностранству

2016

2015

2014

-

-

-

8
-

-

123
-

-
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Плаћени аванси за услуге у земљи
Плаћени аванси за услуге у иностранству
Исправка вредности плаћених аванса
Стање на дан 31. децембра

94
-

74
-

102

-

74

123

2016

2015

2014

6.405

5870

13. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ
Потраживања по основу продаје се односе на:

Купци у земљи
Купци у иностранству - матична и зависна
правна лица
Купци у земљи – остала повезана правна лица
Купци у иностранству – остала повезана
правна лица
Купци у земљи
Купци у иностранству
Остала потраживања по основу продаје
Исправка вредности потраживања од продаје
Стање на дан 31. децембра

6.011
394

7.286

-

-

-

-

5870

7.286

Исправка вредности потраживања од купаца
ЈП СТЦ Природњачки центар је имало исправку вредности потраживања од купаца у
износу од 6.011 хиљада динара и односи се на ненаплаћена потраживања старија од 60 дана.
С обзиром да највећу ставку чини Спортски савез општине Свилајнац који се финансира из
буџета општине Свилајнац, очекује се наплата у 2017. години у износу од 5.431 хиљада
динара. Остатак чине потраживања по основу закупа пословног простора у износу од 470
хиљ.динара и 110 хиљ.динара по основу туристичких аранжмана.

КУПЦИ СА НАЈВЕЋИМ САЛДОМ
НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ
Назив

Спортски савез општине Свилајнац
Кућа стил доо Свилајнац
„Маринко“ доо Свилајнац
Oпштинска управа
Студио Фила
Happy Travel
Свега:

Укупно

5.507
253
266
180
78
43
6.327

Недоспела Обавеза
Обавеза
обавеза до 60 дана преко 60 дана
106
18
7
180
0
0
311

0
18
6
0
78
0
102

5.401
217
253
0
0
43
5.914
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Предузеће има 117 купца на дан 31.12.2016. године,од чега има 23 отворених ставки.
Усаглашеност стања купаца на дан 31.12.2016. године износе 62,00% по броју купаца ,
односно 90,00 % по вредности.
На дан 31.12.2016. године, предузеће није имало судских спорова ни на страни
повериоца, ни на страни дужника.

14. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА
ЈП СТЦ Природњачки центар на дан 31.12.2016. године нема потраживања из
специфичних послова.

15. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
Друга потраживања се односе на:
2016

2015

2014

Потраживања за камату и дивиденде
Потраживања од запослених
Потраживања од државних органа и организација
Потраживања за више плаћени порез на добитак
Потраживања по основу преплаћених осталих
пореза и доприноса
Потраживање за накнаде зарада које се рефундирају
Потраживања по основу накнада штета
Остала краткорочна потраживања

23
-

30
-

16
-

10
336
55

55

146
50

Стање на дан 31. децембра

424

169

212

84

16. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
ЈП СТЦ Природњачки центар на дан 31.12.2016. године нема краткорочних финансијских
пласмана.

17. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА
Готовински еквиваленти и готовина односе се на:
2016
Хартије од вредности-готовински еквиваленти
Текући (пословни) рачуни
Издвојена новчана средства и акредитиви

3
1.323
-

2015
3
112
-

2014
88
-
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Благајна
Девизни рачун
Девизни акредитиви
Девизна благајна
Остала новчана средства
Новчана средства чије је коришћење
ограничено или вредност умањена
Стање на дан 31. децембра

13
-

9
-

-

-

-

-

124

98

1.339

10

18. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА
Порез на додату вредност и активна временска разграничења се односе на:
2016
Порез на додатну вредност у примљеним
фактурама по оштој стопи (осим плаћених
аванса)
Порез на додату вредност у примљеним
фактурама по посебној стопи ( осим плаћених
аванса)
Порез на додату вредност у датим авансима по
општој стопи
Порез на додату вредност у датим авансима по
посебној стопи
Порез на додату вредност плаћен при увозу
добара по општој стопи
Порез на додату вредност плаћен при увозу
добара по посебној стопи
Порез на додату вредност обрачунат на услуге
иностраних лица
Накнадно враћен порез на додату вредност
купцима-страним држављанима
ПДВ надокнада исплаћена пољопривредницима
Потраживања за више плаћен порез на додату
вредност
Унапред плаћени трошкови
Потраживања за нефактурисани приход
Разграничени трошкови по основу обавеза
Одложена пореска средства
Остала активна временска разграничења

Стање на дан 31. децембра

2015

71

171

2014
145

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

81
-

153
-

338
-

154

324

483
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19. КАПИТАЛ
Капитал се односи на:
Акцијски капитал
Удели друштава са ограниченом одговорношћу
Улози
Државни капитал
Друштвени капитал
Задрузни удели
Емисиона премија
Остали основни капитал
Уписане а неуплаћене акције
Уписани а неуплаћени удели и улози
Откупљене сопствене акције и откупљени
сопствени удели
Откупљене сопствене акције и откупљени
сопствени удели намењени продаји или
поништавању
Законске резерве
Статутарне и друге резерве
Ревалоризационе резерве по основу ревалор.
немат. имовине, некретнина, постројења и
опреме
Актуарски добици или губици по основу
планова дефинисаних примања
Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала
Добици или губици по основу удела у осталом
свеобухватном добитку или губитку придруж.
друштава
Добици или губици по основу прерачуна
финансијских извештаја иностраног пословања
Добици или губици од инструмената заштите
нето улагања у инострано пословање
Добици или губици по основу инструмената
заштите ризика (хеџинга) новчаног тока
Добици или губици по основу хартија од
вредности расположивих за продају
Нераспоређени добитак ранијих година
Нераспоређени добитак текуће године
Губитак ранијих година
Губитак текуће године
Губитак изнад висине капитала
Стање на дан 31. децембра

2016
112.476
-

2015
96.514
-

2014
96.514
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.702
226
-

544
1158
-

6.633
6.057
32
-

114.404

98.216

97.058
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Предузеће је у 2016 години остварило нето добит у износу 226 РСД хиљада.

20. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА
Одмеравање и признавање резервисања у складу са МРС за МСП ( накнаде запосленима
за отпремнине приликом одласка у пензију) нису вршена, јер се дошло до закључка да
ефекти резервисања по том основу нису значајни (мали износи јубиларних награда и
отпремнина, релативно равномерно распоређен број јубиларних награда и отпремнина који
се по годинама исплаћује запосленима, несигурност остварења јубиларних награда и
отпремнина сходно законским прописима о рационализацији запослених у јавним
предузећима и непознат коефицијент раста зарада.
У Оквиру за припрему и презентацију финансијских извештаја је јасно наведено да
користи које се добијају од информације треба да буду веће од трошкова добијања те
информације. С обзиром да Предузеће није у могућности да самостално утврди резервисања
за отпремнине у складу са МРС за МСП, те би требало да ангажује стручна лица са стране
која би извршила овај обрачун резервисања и који наплаћују знатне износе за ове обрачуне,
предузеће није извршило резервисања по овом основу и тиме није одступило од примене
МРС-а.

21. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
Дугорочне обавезе се односе на:
2016

2015

2014

Обавезе које се могу конвертовати у капитал
Обавезе према матичним и зависним правним
лицима
Обавезе према осталим повезаним правним
лицима
Обавезе по емитованим хартијама од вредности
у периоду дужем од године дана
Дугорочни кредити и зајмови у земљи
Дугорочни кредити и зајмови у иностранству
Обавезе по основу финансијског лизинга
Остале дугорочне обавезе

-

-

-

-

-

-

-

-

-

774
-

1.203
-

1.636
-

Стање на дан 31. децембра

774

1.203

1.636

Кредитор

Каматна
стопа (%)

Износ у ЕУР
2016.

Sogelease лизинг-рата
Sogelease лизинг-камата
Укупно:

7,75
7,75

5.901,08
258,43
6.159,51

2015.
9.071,89
640,16
9.712,05

2014.
12.081,80
1.205,80
13.287,60
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Доспеће дугорочних кредита је приказано у следећој табели:
Доспеће дугорочних кредита у 2016. години:
кредитор

Намена
кредитаПројекта

валута

Sogelease Виваро Рсд са
лизинг комби вал.кл.

Стање
кредитне
задужености
на
31.12.2016.год
у оригиналној
валути

Стање
кредитне
задужености
на
31.12.2016.
год
у динарима

Рок
отплате
без
периода
почека

Период
почека

6.159,51

774.218

15.09/19 нема

Датум
прве
отплате

Каматна
стопа

28.10/14 7,75

Број
отплата
током
једне
године

12

22. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ
Краткорочне финансијске обавезе се односе на:
2016
Краткорочни кредити од матичних и зависних
правних лица
Краткорочни кредити од осталих повезаних
правних лица
Краткорочни кредити и зајмови у земљи
Краткорочни кредити и зајмови у иностранству
Део дугорочних кредита који доспева до једне
године
Део осталих дугорочних обавеза-лизинг које
доспевају до једне године
Обавезе по краткорочним хартијама од
вредности
Обавезе по основу сталних средстава и
средстава обустављеног пословања
Остале краткорочне финнсијске обавезе
Стање на дан 31. децембра

2015

2014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

443

474

436

-

-

-

-

-

-

443

474

436

23.ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА
Обавезе из пословања се односе на:
2016
Примљени аванси, депозити и кауције
Добављачи - матична и зависна правна лица
у земљи
Добављачи - матична и зависна правна лица
у иностранству
Добављачи - остала повезана правна лица
у иностранству

2015

2014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ЦЕНТАР „СВИЛАЈНАЦ“ ИЗ СВИЛАЈНЦА

Добављачи у земљи
Добављачи у инсотранству
Остале обавезе из пословања

15.353
-

Стање на дан 31. децембра

15.353

13098
-

5.477
-

13.098

5.477

Обелодањујемо најзначајнија појединачна салда обавеза према добављачима и проценат
усаглашености, као и рочност (старосну структуру обавеза). Такође, обелодањујемо
најзначајније примљене авансе.

ДОБАВЉАЧИ СА НАЈВЕЋИМ САЛДОМ
НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ
Назив
ЕПС Снабдевање
ЈП Београдска тврђава
Динопластик
Кућа Стил
Марксигн
Спектар
Балкан магнет
Цирих
Укупно

Укупно

Недоспела

обавеза

обавеза

у 000 динара
Обавеза
преко 60
дана
4.770
590
3.600
460

5.924
590
3.600
460

406
0
0
0

Обавеза
до 60
дана
748
0
0
0

245
308
260

0
0
0

245
308
0

0
0
260

261

0

21

240

11.648

406

1.322

9.920

Усаглашеност стања добављача на дан 31.12.2016. године износи 27% по броју односно
73% по вредности.

24. ОБАВЕЗЕ ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА
Предузеће на дан 31.12.2016. године нема обавеза из специфичних послова ни по једном
основу.

25. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И ПВР
Остале текуће обавезе се односе на:
2016
Обавезе на нето зараде у накнаде зарада, осим
накнада зарада које се рефундирају
Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на
терет запосленог
Обавезе за доприносе на зараде и накнаде
зарада на терет запосленог

-

2015

2014

-

-

36

-

138

-
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Обавезе за порезе и доприносе на зараде и
накнаде зарада на терет послодавца
Обавезе за нето накнаде зарада које се
рефундирају
Обавезе за порезе и доприносе на накнаде
зарада на терет запосленог који се рефундирају
Обавезе за порезе и доприносе на накнаде
зарада на терет послодавца који се рефундирају
Обавезе по основу камата и трошкова
финансирања
Обавезе за дивиденде
Обавезе за учешће у добитку
Обавезе према запосленима
Обавезе према директору, односно члановима
органа управљања и надзора
Обавезе према физичким лицима за накнаде по
уговорима
Обавезе за нето приход предузетника који
аконтацију подиже у току године
Обавезе за краткорочна резервисања
Остале обавезе
Обавезе за порез на додатну вредност по издатим
5фактурама по општој стопи
Обавезе за порез на додату вредност по
фактурама по посебној стопи
Обавезе за порез на додату вредност по
примљеним авансима по општој стопи
Обавезе за порез на додату вредност по
примљеним авансима по посебној стопи
Обавезе за порез на додату вредност по основу
сопствене потрошње по општој стопи
Обавезе за порез на додату вредност по основу
сопствене потрошње по посебној стопи
Обавезе за порез на додату вредност по основу
продаје за готовину
Обавезе за пдв по основу разлике обрачунатог
пдв-а и предходног пореза
Обавезе за акцизе
Обавезе за порез из резултата
Обавезе за порезе, царине и друге дажбине из
набавке или на терет трошкова
Обавезе за доприносе који терете трошкове
Остале обавезе за порезе, допринос и друге
дажбине
Унапред обрачунати трошкови
Обрачунати приходи будућег периода
Разграничени зависни трошкови набавке
Одложени приходи и примљене дотације

125

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

83

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73

-

-

-

-

-

905

444

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

138
-

-

75

29

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2016. 2015. и 2014. године

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СТЦ - ПРИРОДЊАЧКИ
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Разграничени приходи по основу потраживања
Одложене пореске обавезе
Остала пасивна временска разграничења

-

-

Стање на дан 31. децембра

148

1425

-

444

26. ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА
ЈП СТЦ Природњачки центар нема ванбилансну евиденцију.

27. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ (судски спорови, јемства, залоге)
Предузеће нема потенцијалне обавезе, судске спорове, јемства и залоге.

28. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
Пословни приходи се односе на:
2016
Приходи од продаје робе матичним и зависним
правним лицима на домаћем тржишти
Приходи од продаје робе матичним и зависним
правним лицима на иностраном тржишту
Приходи од продаје робе осталим повезаним
правним лицима на домаћем тржишту
Приходи од продаје робе осталим повезаним
правним лицима на иностраном тржишту
Приходи од продаје робе на домаћем тржишту
Приходи од продаје робе на оностраном
тржишту
Приходи од продаје производа и услуга
матичним и зависним правним лицима на
домаћем тржишту
Приходи од продаје производа и услуга
матичним и зависним правним лицима на
иностраном тржишту
Приходи од продаје производа и услуга
осталим повезаним правним лицима на
домаћем тржишту
Приходи од продаје производа и услуга
осталим повезаним правним лицима на
иностраном тржишту
Приходи од продаје производа и услуга
на домаћем тржишту
Приходи од продаје производа и услуга
на иностраном тржишту

2015

2014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.091

10.360

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.829

11.484

-

-

5.987

6.313
-
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Приходи од активирања или потрошње
робе за сопствене потребе
Приходи од активирања или потрошње
производа и услуга за сопствене потребе
Повећање вредности залиха недовршених
и готових производа и недовршених услуга
Смањење вредности залиха недовршених и
готових производа и недовршених услуга
Приходи од премија, субвенција, дотација,
регреса, компензација и повраћаја пореских
дажбина
Приходи по основу условљених донација
Приходи од закупнина
Приходи од чланарина
Приходи од тантијема и лиценцних накнада
Остали основни приходи
Стање на дан 31. децембра

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СТЦ - ПРИРОДЊАЧКИ
ЦЕНТАР „СВИЛАЈНАЦ“ ИЗ СВИЛАЈНЦА

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42.509
1.693
1
-

53.126
395
-

77.123

75.365

35.006
451
-

47.757

29. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
Пословни расходи се односе на:
Набавка робе
Набавна вредност продате робе
Набавна вредност некретнина
прибављених ради продаје
Набавка материјала
Трошкови материјала за израду
Трошкови осталог материјала (режијског)
Трошкови горива и енергије
Трошкови резервних делова
Трошкови једнократног отписа алата и
инвентара
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)
Трошкови пореза и доприноса на зараде
и накнаде зарада на терет послодавца
3.470
3.329
Трошкови накнада по уговору о делу
Трошкови накнада по ауторским уговорима
Трошкови накнада по уговору о привременим
и повременим пословима
Трошкови накнада физичким лицима по
основу осталих уговора
Трошкови накнада директору, односно

2016
5.255

2015
3891

2014
2.336

4.924
3.814
5.924

4195
3.896
5.941

2.610
2.067
4.868

304
18.735

703
19.387

176
18.599

3.353
807
108

1.361
542

822
-

-

-

-

-

-

-
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члановима органа управљања и надзора
Остали лични расходи и накнаде
Трошкови услуга на изради учинака
Трошкови транспортних услуга
Трошкови услуга одржавања
Трошкови закупнина
Трошкови сајмова
Трошкови рекламе и пропаганде
Трошкови истраживања
Трошкови развоја који се не капитализују
Трошкови осталих услуга
Трошкови амортизације
Трошкови резервисања за гарантни рок
Резервисања за трошкове обнављања
природних богатстава
Резервисања за задржане кауције и депозите
Резервисања за трошкове реструктуирања
Резервисања за накнаде и друге бенефиције
запослених
Остала дугорочна резервисања
Трошкови непроизводних услуга
Трошкови репрезентације
Трошкови премија осигурања
Трошкови платног промета
Трошкови чланарина
Трошкови пореза
Трошкови доприноса
Остали нематеријални трошкови
Укупно

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СТЦ - ПРИРОДЊАЧКИ
ЦЕНТАР „СВИЛАЈНАЦ“ ИЗ СВИЛАЈНЦА
380
2.584
476
3.953
1.095
4.056
402
7.093
-

380
1.230
674
2.209
1.849
182
4.066
1.010
8.302
-

374
1.410
550
1.282
1.208
2.077
2.549
-

-

-

761
689
203
114
1.686
1.055

1.409
581
371
76
35
1.680
2.594

58
426
364
26
6
291
17

67.771

70.033

48.621

30.ФИНАСИЈСКИ ПРИХОДИ
Предузеће нема финансијских прихода по основу прихода од камата остварених из
принудне наплате на дан 31.12.2016. године, а на дан 31.12.2015. године је имало у износу
од 702.000 динара

31. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
Финансијски расходи се односе на: расходе по каматама и курсне расходе.
2016
Финансијски расходи из односа са матичним
и зависним правним лицима
Финансијски расходи из односа са осталим

-

2015

-

2014

-
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повезаним правним лицима
Расходи камата (према трећим лицима)
Негативне курсне разлике (према трећим
лицима)
Расходи на основу ефеката валутне
клаузуле (према трећим лицима)
Расходи од учешћа у губитку зависних
правних лица и заједничких улагања
Расходи по основу ефеката уговорене заштите
од ризика, који не испуњавају услове да се
искажу у оквиру свеобухватног добитка
Остали финансијски расходи

610

Укупно

627

92

32

-

-

17

2

26

-

-

-

-

-

41

94

99

32. ОСТАЛИ ПРИХОДИ
Остали приходи се односе на:
2016
Добици од продаје нем. улагања, некретнина,
постројења и опреме
Добици од продаје биолошких средстава
Добици од продаје учешћа и дугорочних
хартија од вредности
Добици од продаје материјала
Вишкови
Наплаћена отписана потраживања
Приходи по основу ефеката уговорене
заштите од ризика
Приходи од смањења обавеза
Приходи од укидања дугорочних резервисања
Остали непоменути приходи
Приходи од усклађивања вредности
биолошких средстава
Приходи од усклађивања вредности
нематеријалних улагања
Приходи од усклађивања вредности
некретнина, постројења и опреме
Приходи од усклађивања вредности дугорочних
финансијских пласмана и хартија од вредности
расположивих за продају
Приходи од усклађивања вредности залиха
Приходи од усклађивања вредности
потраживања и краткорочних финансијких
пласмана

2015

2014

-

-

-

-

-

85
-

352
9

280
265

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35
-
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361

-

-

545

120

33. ОСТАЛИ РАСХОДИ
Остали расходи се односе на:
2016
Губици по основу расходовања и продаје
нематеријалних улагања, некретнина,
постројења и опреме
Губици по основу расходовања и продаје
биолошких средстава
Губици по основу продаје учешћа у капиталу
и хартија од вредности
Губици од продаје материјала
Мањкови
Расходи по основу ефеката уговорене заштите
од ризика, који не испуњавају услове да се
искажу у оквиру ревалоризационих резерви
Расходи по основу директних отписа
потраживања
Расходи по основу расходовања залиха
материјала и робе
Остали непоменути расходи
Обезвређење биолошких средстава
Обезвређење нематеријалних улагања
Обезвређење некретнина, постројења и опреме
Обезвређење дугорочних финансијских
пласмана и других хартија од вредности за
продају
безвређење залиха материјала и робе
Обезвређење потраживања и краткорочних
финансијских пласмана
Обезвређење остале имовине

Укупно

2015

2014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

135

-

4839
-

2.215
-

106

313

17

6.011
23

2
38

147
13

5327

2.392

851
1.869

8.860

34. ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА
Нема података.

35. ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА
Нема података.
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36. ПОРЕЗ НА ДОБИТ
На основу Пореског биланса ПБ 1 za period od 01.01.2016. до 31.12.2016. године,
утврђена је опорезива добит у износу од 225.947,69 динара. Обавеза за порез на добит не
постоји, с обзиром да се из опорезиве добити текуће године покривају остварени порески
губици из пореских биланса из претходних година до висине опорезиве добити.
Текући порез на добит
Усклађивање бруто добитка приказаног у текућем билансу успеха са пореским добитком из
пореског биланса приказано је у следећој табели у динарима:
2016.
Добитак / (губитак) пре опорезивања у
билансу успеха
225.948
Корекције текућег пореза из ранијих година
Одложени порески расходи (приходи) који
су признати по основу привремених разлика
Износ одложеног пореског расхода (прихода)
који се односе на промене пореских стопа
или увођење нових пореза
Одложени порез
Корекције за трошкове који се не признају са
сврхе опорезивања
Трошкови који нису документовани
Камате због неблаговремено плаћених пореза,
доприноса и других дажбина
1.379
Трошкови који нису настали у сврху обављања
послеове делатности
Корекције амортизације
Амортизација призната у књиговодтвене сврхе 7.093.320
Амортизација призната у пореске сврхе
7.541.084
Расходи за рекламу и пропаганду
Расхди по основу репрезентације
280.476
Исправка вредности појединачних потраживања
ако до рока за њихову наплату није прошло
најмање 60 дана, као и отпис вредности
појединачних потраживања која предходно нису
била укључена у приходе, нису отписана као
ненаплатива и за која није пружен доказ о
неуспелој наплати
Порези, доприноси, таксе и друге јавне дажбине
које не зависе од резултата пословања и нису
плаћене у пореском периоду, а по основу којих
је у пословним књигама обвезника исказан

2015.

1.157.741

2014.

-32.427

-

-

-

-

-

-

8.302.170
6.885.945
235.399
197 839

2.549.118
3.658.661
186.508

-
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60.039

3.007.204

Износ губитка из пореског биланса из
предходних година, до висине опорезиве добити 60.039

3.007.204

Пореска основица
Текућа пореска стопа
Текући порез на добит
Пореска ослобођења по Пореском кредиту
Текући порез на добит
Порески расход (текући порез + одложени
порески расход)
Ефективна пореска стопа (порески расход /
добитак пре опорезивања х 100)

0
15%
0

0
15%
0

-

-955.462

0
15%
-

Одложени порез на добит
2016.

2015.

Одложена пореска средства / обавезе
Стање на почетку године
Привремена разлика између књиговодствене вредности
средстава и њихове пореске вредности

-

-

-

-

Стање на крају године

-

-

37. ПОСТОЈЕЋА ЕКОНОМСКА СИТУАЦИЈА И ЊЕН УТИЦАЈ НА ДРУШТВО
Пословање Предузећа је под утицајем финансијске ситуације у земљи и окружењу, а и
под утицајем финансијских и политичких токова у свету. С обзиром да је Република Србија у
2016. години остварила задовољавајуће финансијске резултате у повећау БДП и финансијску
равнотежу у буџету Републике Србије, очекује се код ЈП СТЦ Природњачког центра у 2017.
години даље побољшање резултата кроз повећае обима продаје производа и услуга, а што би
резултирало и кроз повећање нивоа зарада радника ЈП СТЦ Природњачки центар. Утицај
укупне финансијске и политичке ситуације у земљи и окружењу на пословање Предузећа
тренутно није могуће у потпуности предвидети, те је стога присутан елемент опште
неизвесности.
На Дан општине Свилајнац 29. јуна 2015. године у оквиру ЈП СТЦ Природњачки центар
отворена je зграда Природњачког центра која је грађена у сарадњи са Министарством науке и
технолошког развоја. Први резултати пословања су задовољавајући. Уз минимална улагања у
рекламу и герилску тактику остварена је посета од око 25000 посетилаца до краја
2015.године, иако се са отварањем каснило, па посета центру није могла ући у јесењи
програм екскурзија код већине школа и вртића. У 2016. години остварено је 58000 посета са
плаћеним улазницама. Очекује се да се у наредним годинама број посетилаца још повећа,
услед даљег проширења броја сталних и гостујућих изложби, као и због проширења сазнања
потенцијалних корисника наших услуга о нама. Трудићемо се да се Природњачки центар,
односно његов музејски део више укључи у промоцију и развој научних садржаја. Претње по
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