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На основу члана 50. Закона о тржишту капитала (Сл. гласник РС бр. 31/2011) и члана 3. Правилника о 

садржини , форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних 

друштава („Сл. Гласник РС бр.14/2012) Акцинарско друштво“ НИКОЛА ТЕСЛА ЕИ“ , БЕОГРАД, 

Булевар краља Александра 403, доноси годишњи извештај о пословању следећег садржаја: 

 

 

 

 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ ИЗВЕШТАВАЊА 

2. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТАВА ЗА 2017. ГОДИНУ 

3. ИЗЈАВА ЛИЦА ОДГОВОРНИХ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

4. ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2017. ГОДИНУ 

Биланс стања,  

Биланс успеха,  

Извештај о  остлом резлтау  

Извештај о токовима готовине, 

Извештај о променама на капиталу и  

Напомене уз финансисјке извештаје 

5. ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

6. ОДЛУКА НАДЛЕЖНОГ ОРАГАНА О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

7. ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ ИЗВЕШТАВАЊА 

1.1.  Пословни име : 

        НИКОЛА ТЕСЛА ЕИ АД 

1.2.  Седиште и адреса 

        БЕОГРАД, Булевар краља Александра 403 

1.3.  Датум оснивања 

        10.02.1947. 

1.4. Maтични број   

     07011369 

1.5. Број и датум решења у Агенцији за привредне регистре 

             BD 2306/2005   od 21.02.2005.     

1.6.  ПИБ – порески индетификациони број 

      100007026 

1.7.  Шифра делатности 

             9522  -поправка апарата за домаћинство, кућне и баштенске потребе 

1.8. Телефон и факс 

              011-3214500  

1.9.  Е-маил адреса 

www.ei-n tesla.rs 

1.10.  Текући рачуни и банке код којих се воде 

                 Алфа банка а.д. Београд -180-1041210004376-14 

1.11. Име и презиме директора 

Бојан Крстић 

 

 

 



 

 

2.  ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА ЗА 2017 ГОДИНУ 

2.1. Представљање Друштва         

Привредно друштво „Никола Тесла ЕИ“ основано је 10.02.1947.године. Друштво је приватизовано  у 

складу са важећим Законом о приватизацији („Сл. Гласник РС“ 38/01;18/03;45/05) и одредбама 

Уредбе  о продаји капитала и имовине јавном аукцијом („Сл. Гласник РС“52/05) , када је Агенција за 

приватизацију  дана 08.08.2006. године закључила Уговор о продаји капитала методом јавне 

акукције са купцем друштвеног капитала Радославом Марићем. 

 

Скупштина Друштва „ Никола Телса ЕИ „  усвојила је дана 28.11.2006. године Уговор о 

организовању Друштва са ограниченом одговорношћу у Акционарско друштво . На основу тог 

Уговора основни капитал Друштва подељен је на 68.434 акије појединачне номиналне вредности 

500,00 динара. 

Скупштина акционара „Никола Тесла ЕИ „ АД дана 23.07.2007. донела је Одлуку о повећању 

основног капитала по основу обавезног инвестирања , а у складу са Уговором о продаји капитала 

методом јавне аукције . На основу тога издато је 8.568 акција , појединачне номиналне вредности од 

500,00 динара. 

 

Основни капитал друштва на данашњи дан се састоји од 77.002 акције номиналне вредности 500,00 

динара које  носе ознаку  CFI код: ЕSVUFR;  ISIN број: RSNITSE89499 и укључене су на тржишни  

сегмент –MTP Belex - Београдске берзе АД Београд.  

Подаци о члановима управе  

  

Директор Друштва : Бојан Крстић 

   Одбор директора :  

1. Бојан Крстић,  

2. Ненад Бурсаћ ,  

3. Селимир Васојевић, неизвршни директор и председник Одбора директора  

        

Укупан број запослених лица и њихова стручна спрема у предходној години:   

              

Година НKВ ПKВ КВ ССС ВШС ВСС 

2017. - - - - - - 

    Oд 29.10.2015. – нема запослених, једином запосленом је раскинут уговор као технолошком 

вишку. 

 

 



На дан састављања извештаја  ,а према подацима из Централног регистра депо и клиринга  хартија од 

вредности, првих десет акционара и њихов проценат учешћа у капиталу друштва је следећи: 

Име/пословно 

име имаоца 
Број  акција са правом гласа Проценат  

ТИВ ПРОДУКТ ДОО  43.981 57,12% 

Бјелопетровић Душан 20.831 27,05% 

Акционарски фонд 3.360 4,36% 

Дејановски Јовица  100 0,13% 

Тордај Дивна 71 0,09% 

Ташић Милина 63 0,08% 

Ташић Марија 61 0,08% 

Миличевић Стеван 60 0,07% 

Џунић Марица 54 0,07% 

Танасковић Драгослав 36 0,04% 

Ћордаш Михајило 36 0,04% 

 

Напомена: Извод из Централног регистра дана 10.04.2018. године. 

   

2.2. Резултати пословања у 2017. години 

Биланс успеха 

Структура прихода и расхода и оствареног резлтата пословања у 2017. години 

СТРУКТУРА ПРИХОДА И РАСХОДА 2017 2016 

      

Пословни приходи 0,00 0,00 

Пословни расходи 3.444.000,00 3.487.000,00 

ПОСЛОВНИ ДОБИТАК/ГУБИТАК -3.444.000,00 -3.487.000,00 



      

Финансијски приходи 0,00 0,00 

Финансијски расходи 0,00 0,00 

ДОБИТАК/ГУБИТАК ИЗ ФИНСНСИРАЊА 0,00 0,00 

      

Приходии од усклађивања вред.остале имовине 

која се исказје по фер вредности 0,00 0,00 

Расходи од усклађивања вред.остале имовине 

која се исказје по фер вредности 0,00 0,00 

Остали приходи 0,00 0,00 

Остали расходи 0,00 0,00 

      

ДОБИТАК/ГУБИТАК  ИЗ РЕДОВНОГ 

ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА -3.444.000,00 -3.487.000,00 

Нето губитак пословања које се 

обуставља,расходи промене рачун.политике и 

исрпвка грешке ранијих година  4.00 0.00 

НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК -3.448.000,00 -3.487.000,00 

 

 

Привредно друштво је у билансу успеха на дан 31.12.2017. године исказало губитак у износу од  

3.448.000,00 динара ,  с обзиром да није било пословне активности.   

Највеће учешће у висини исказаног губитка око 70% чинили су трошкови амортизације.Високо учешће 

амортизације у губитку је упозорење да привредно друштво није довољно профитабилно употребило 

сопствену имовину. 

 

Биланс стања  

У 2017. години у билансу стања није било значајнијих промена на позицијама основних средстава . 

Повећања су исказана на позицији краткорочних финансијских обавеза ( групе конта 42  и 43 ) , што се у 

потпуности одразило на пословни губитак, имајући у виду чињеницу, да у 2017 практично није било 

пословне активности довољне да покрије целокупне трошкове привредног друштва.  

 

 

 



 

 

Стање  имовине друштва 

 

Назив и врста  Место  Површина објекта (m2) 

Грађевинско земљиште 
Београд, Булевар краља 

Александра 403 
2h 97a 26m2 

Пословна зграда  
Београд, Булевар краља 

Александра 403 
360 

Зграда 1 Београд 79 

Зграда 2 Београд 28 

Зграда 3 Београд 835 

Зграда 4 Београд 649 

Зграда 5 Београд 354 

Зграда 8 Београд 193 

Зграда 9 Београд 120 

Зграда 10 Београд 108 

Зграда 14 Београд 16 

Зграда 15 Београд 12 

Зграда 16 Београд 12 

Зграда  17 Београд 7 

Постројења и опрема Београд  

 

           Вредност имовине  на дан 31.12.2017. године u динарима  износи  93.579.951,82 

 



 

 

 

Значајни показатељи пословања и успешности 

Ликвидност I степена 

 

= 

готовина и гот. еквиваленти 

краткорочне обавезе 

 

= 

АОП 0068 

АОП 0442 

 

= 
0,00 

Ликвиднос II степена 

 

= 

обртна имовина - залихе 

краткорочне обавезе 

 

= 

АОП0043-АОП0044 

АОП 0442 

 

= 
0,00 

Рацио нето обртног 

фонда 
= 

обртна имовина - краткорочне 

обавезе 

обртна средства 

 

= 

АОП0043-АОП0442 

АОП 0043 

 

= 
0,00 

Финансијска 

стабилност 
= 

сопствени капитал 

пословна пасива 

 

= 

АОП 0401 

АОП 0464 

 

= 
0,65 

Рентабилитет укупног 

капитала 

након опорезивања 

= 
_____нето добитак_______ 

Просечна посл.пасива 

 

= 

АОП 1064  

АОП 0464 

 

= 
0,0 

 

Привредно друштво „Никола Тесла ЕИ“ а.д. Београд , током предходне 2017. gодине, било је у блокади, 

и то од   09.04.2015. у непрекидној блокади, што је утицало како на пословну активност тако и на 

исказане резултате пословања. Привредно друштво још увек носи терет нерешених радних спорова из 

година  пре приватизације, али у много мањој мери него што је to билo у претходним годинама .Укупан 

износ блокаде без камате износи : 2.826.994,42 динара.  

2.3. Положај на тржишту роба и услуга, главни кокнуренти и процена њиховог учешћа на 

тржишту 

Привредно друштво због константне нe неликвидности и блокаде са којом се борило током 2017. године 

није довољно присутно на тржишту. 

2.4. Очекивани развој друштва у наредном периоду, као и главни ризици и претње којима је 

друштво изложено 
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1. OPŠTE INFORMACIJE 

 
Nikola Tesla Elektronska Industrija AD Beograd (u daljem tekstu Društvo) je pravni naslednik 
pravnog lica u društvenoj svojini, osnovanog 10.02.1947. godine. Dana 08.08.2006. godine 
Agencija za privatizaciju i fizičko lice su zaključili ugovor o prodaji kapitala metodom javne 
aukcije. 
 
Registrovana pretežna delatnost Društva je popravka aparata za domaćinstvo i kućne i 
baštenske potrebe. 
  
Organ upravljanja Društvom je direktor. 
Poreski identifikacioni broj (PIB) Društva je 100007026 a matični broj 07011369. 
 
Društvo u  toku 2017. godine nije imalo  zaposlenih radnika.   
  
Sedište Društva je u Beogradu, ulica Bulevar Kralja Aleksandra 403. 
 
 
 

2. OSNOVE ZA SASTAVLЈANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA  
 
Osnov za sastavljanje i prikazivanje finansijskih izveštaja čini: Zakonska, Profesionalna i 
Interna regulativa.          
 
Pod zakonskom regulativom podrazumevaju se zakoni i podzakonski propisi koji se donose 
za izvršenje zakona. Prema odredbama člana 5. Zakona o računovodstvu (Službeni glasnik 
RS broj 62/2013) pravna lica i preduzetnici dužni su da vođenje poslovnih knjiga, priznavanje i 
vrednovanje imovine i obaveza, prihoda i rashoda, sastavljanje, prikazivanje, dostavljanje i 
obelodanjivanje informacija u finansijskim izveštajima vrše u skladu sa ovim zakonom. 
 
Prema odredbama člana 20. Zakona o računovodstvu, za priznavanje, vrednovanje, 
prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima, velika pravna lica, pravna 
lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja (matična pravna 
lica), javna društva, odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna društva, u skladu 
sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, nezavisno od veličine, primenjuju profesionalnu 
regulativu – MSFI. 
 
 Pod profesionalnom regulativom MSFI podrazumeva se: 

 Konceptualni okvir za finansijsko izveštavanje (Okvir); 
 Međunarodni računovodstveni standardi (MRS); 
 Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja (MSFI); 
 Tumačenja izdata od Komiteta za tumačenje računovodstvenih standarda, naknadne 

izmene tih standarda i sa njima povezana tumačenja odobrena od Odbora za MRS 
čiji je prevod Ministar finansija utvrdio Rešenjem broj 401-00-896/2014-16 (Službeni 
glasnik RS broj 35/2014.) 

 
Pod internom regulativom prema odredbama člana 2. tačka 13)  Zakona o računovodstvu 
podrazumevaju se Opšta akta koja donosi pravno lice, a koja sadrže posebna upustva i 
smernice za organizaciju računovodstva i vođenje poslovnih knjiga, računovodstvene politike 
za priznavanje, vrednovanje imovine i obaveza, prihoda i rashoda, kao i druga pitanja vođenja 
poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja za koja je ovim zakonom propisano da se 
utvrđuju opštim aktima pravnog lica.  
 
Finansijski izveštaji o kojima izveštavamo sastavljeni su, po svim materijalno značajnim 
pitanjima, u skladu sa Zakonom o računovodstvu, podzakonskim propisima donetim na 
osnovu Zakona i internom regulativom – opštim aktima Društva 
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2. OSNOVE ZA SASTAVLЈANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (nastavak) 
 
Priloženi finansijski izveštaji prikazani su u formi  propisanoj Pravilnikom o sadržini i formi 
obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, i preduzetnike ( "Službeni 
glasnik RS" 95/14 u daljem tekstu Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja), 
a prema Pravilniku o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, 
zadruge i preduzetnike ("Službeni glasnik RS" 95/14) u daljem tekstu Pravilnik o Kontnom 
okviru). 
 
Navedeni pravilnici su zasnovani na zakonski definisanom skupu finansijskih izveštaja koji su 
definisani u MRS 1 – Prezentacija finansijskih izveštaja. 
 
Sastavljanje i prikazivanje finansijskih izveštaja u skladu sa MSFI zahteva od rukovodstva 
Društva korišćenje najboljih mogućih procena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekte na 
iskazane vrednosti sredstava i obaveza kao i obelodanjivanje potencijalnih potraživanja i 
obaveza na dan sastavljanja finansijskih izveštaja, i prihoda i rashoda u toku izveštajnog 
perioda. Ove procene i pretpostavke su zasnovane na informacijama koje su raspoložive na 
dan sastavljanja finansijskih izveštaja. Stvarni rezultati mogu se razlikovati od navedenih 
procena. Procene se razmatraju periodično, a kada korekcije postanu neophodne, iskazuju se 
u bilansima za periode u kojima su postale poznate. 
 
Finansijski izveštaji su sastavljeni na proceni rukovodstva da će Društvo da nastavi 
poslovanje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja, odnosno da će da nastavi poslovanje u 
predvidivoj budućnosti.    
 
Finansijski izveštaji Društva su iskazani u hiljadama dinara. Dinar predstavlja zvaničnu 
izveštajnu i funkcionalnu valutu u Republici Srbiji. 
 
Prema odredbama člana 32. stav 2 Zakona o računovodstvu, za istinito i pošteno prikazivanja 
finansijskog položaja i uspešnosti poslovanja Društva odgovoran je zakonski zastupnik, organ 
upravljanja i nadležni organ Društva kao i lice koje je odgovorno za vođenje poslovnih knjiga i 
sastavljanje finansijskih izveštaja.  
 
 
                         
 

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA  
 

3.1. Nekretnine, postrojenja i oprema  
 

Nekretnine, postrojenja i oprema, su materijalna sredstva koja Društvo drži za upotrebu pri 
obavljanju delatnosti, za isporuku robe ili pružanje usluga, za iznajmljivanje drugim licima ili u 
administrativne svrhe, i za koja se očekuje da će se koristiti duže od jednog obračunskog 
perioda. 
 
Početno merenje nekretnina, postrojenja i opreme se vrši po nabavnoj vrednosti ili ceni 
koštanja. Nabavnu vrednost čini vrednost po fakturi dobavljača umanjena za porez koji se 
refundira i uvećana za sve troškove nastale do stavljanja nekretnina, postrojenja i opreme u 
upotrebu, kao i za inicijalnu procenu troškova demontiranja, uklanjanja i restauracije 
područja na kome je sredstvo locirano (u skladu sa paragrafom 16 MRS 16 - „Nekretnine, 
postrojenja i oprema“). 
 
Naknadni izdatak za nekretninu, postrojenje i opremu priznaje se kao sredstvo samo kada se 
tim izdatkom poboljšava stanje sredstava iznad njegovog prvobitno procenjenog 
standardnog učinka. 
 
Izdatak za popravke i održavanje nekretnina, postrojenja i opreme nastaje radi obnavljanja ili 
održavanja budućih ekonomskih koristi koje Društvo može da očekuje od prvobitnog 
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procenjenog standardnog učinka tog sredstva. Kao takav, on se priznaje kao rashod u 
trenutku kada nastane.  
 
Nakon početnog priznavanja, nekretnine, postrojenja i oprema iskazuju se u skladu sa 
paragrafom 30 MRS 16, po modelu nabavne vrednosti, tako što se nabavna vrednost 
umanjuje za ukupan iznos akumulirane amortizacije i ukupan iznos akumuliranih gubitaka 
zbog obezvređenja. 

 
Osnovicu za amortizaciju nekretnina, postrojenja i opreme čini nabavna vrednost ili cena 
koštanja po odbitku preostale vrednosti sredstava. Ako je preostala vrednost sredstava 
beznačajna, smatra se da je jednaka nuli, a kada je značajna, preostala vrednost se 
procenjuje na dan sticanja i ne povećava se naknadno zbog promene cena. 
 
Nekretnine, postrojenja i oprema otpisuju se na teret rashoda putem amortizacije. Iznos 
nekretnina, postrojenja i opreme koji podleže amortizaciji otpisuje se sistemski - 
proporcionalno, tokom njihovog korisnog veka trajanja primenom stope za amortizaciju koje 
se utvrđuju putem sledećeg obrasca: stopa amortizacije = 100/korisni vek trajanja sredstva. 
 
Nekretnine, postrojenja i oprema prestaju da se iskazuju u Bilansu stanja, nakon otuđivanja 
ili kada je sredstvo trajno povučeno iz upotrebe i kada se od njegovog otuđenja ne očekuju 
nikakve buduće ekonomske koristi. 
 
U skladu sa paragrafom 55 MRS 16, amortizacija sredstva prestaje kada se ono isknjiži 
odnosno kada je neto knjigovodstvena vrednost sredstva jednaka nuli. Stoga se sa 
amortizacijom ne prestaje kada se sredstvo ne koristi. 
 
Dobici ili gubici koji proisteknu iz rashodovanja ili otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme 
utvrđuju se kao razlika između procenjenih neto priliva od prodaje i iskazane neto 
knjigovodstvene vrednosti sredstava i prikazuju se kao prihod ili rashod u bilansu uspeha. 

 
 

Amortizacija po stopama za poreske svrhe 
 
Zakon o porezu na dobit preduzeća reguliše da se osnovnim sredstvima smatraju materijalna 
sredstva čiji je vek trajanja duži od jedne godine i čija je vrednost veća od jedne prosečne 
plate u Republici Srbiji. Društvo vodi posebnu evidenciju osnovnih sredstava u cilju obračuna 
amortizacije u poreske svrhe.  
 
 

 
3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak) 

 
3.1. Nekretnine, postrojenja i oprema (nastavak) 

 
Shodno poreskim propisima, Društvo klasifikuje nekretnine, postrojenja i opremu  u pet 
amortizacionih grupa po kojima se vrši obračun amortizacije koja se priznaje kao trošak u 
poreskom bilansu. U prvu grupu su klasifikuju se nekretnine, za koje se poreski iznos 
amortizacije utvrđuje primenom jedinstvene stope od 2,5% na nabavnu vrednost, uvećanu za 
nove nabavke nekretnina i umanjenu za nekretnine otuđene u narednim periodima. 
 
Sva postrojenja i oprema su klasifikovani u četiri grupe (grupe II do V) za koje se iznos 
amortizacije u poreske svrhe utvrđuje primenom stopa od 10%, 15%, 20% i 30% na sadašnju 
vrednost iskazanu na početku poslovne godine, uvećanu za nove nabavke po nabavnoj 
vrednosti, a umanjenu za otuđenja po prodajnoj vrednosti. Stope se primenjuju na preostalu 
sadašnju vrednost, odnosno po degresivnom metodu. Za razliku između amortizacije 
utvrđene u skladu sa MSFI i poreske amortizacije, iskazuju se odloženi poreski efekti, ukoliko 
su materijalni. 
 
 
 

3.2. Dugoročni finansijski plasmani 
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Dugoročni finansijski plasmani obuhvataju: Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i 
Dugoročne stambene kredite date zaposlenima. 
 
Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica vrednuju se po nominalnoj vrednosti izvršenih 
ulaganja. Naknadno odmeravanje vrši se po modelu nabavne vrednosti, što podrazumeva da 
se sve isplaćene dividende od pridruženog pravnog lica priznaju kao finansijski prihod u 
Bilansu uspeha tekućeg perioda i da ne utiču na promenu vrednosti učešća u kapitalu. 
 
Dugoročni stambeni krediti zaposlenima početno se priznaju po vrednosti datog zajma 
zaposlenom. Naknadno merenje vrši se umanjenjem početne vrednosti za sve realizovane 
naplate glavnice datog kredita zaposlenom. 
 
 

 
3.3. Potraživanja 

 
Kratkoročna potraživanja obuhvataju potraživanja od kupaca u zemlji po osnovu prodaje 
dobara i usluga. 
 
Potraživanja od kupaca mere se po vrednosti iz orginalne fakture. 

 
Ispravka vrednosti  potraživanja od kupaca vrši se pod uslovom da su potraživanja prethodno 
bila uključena u prihode Društva i da se ne odnose na povezana pravna lica, a na osnovu 
procene rukovodstva, utvrđene na kraju poslovne godine, o naplativosti postojećih 
potraživanja.  
 
Na kraju svake naredne godine, rukovodstvo vrši nove procene potrebnih ispravki, pri čemu 
se u skladu sa paragrafima 32. do 40. MRS 8 „Računovodstvene politike, promene u 
računovodstvenim procenama i greške“ promene procene ne odnose na prethodne periode, 
ne predstavljaju ispravku greške, niti promenu računovodstvene politike. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak) 
 
3.4. Kapital 
 

Kapital se definiše kao preostali interes u sredstvima Društva, nakon odbitka svih njegovih 
obaveza. 

 
Kapital se iskazuje po nominalnoj vrednosti, posebno svaka vrsta kapitala: Osnovni kapital; 
Rezerve; Gubitak. Vrednost kapitala koriguje se za iznos iskazanog gubitka, do visine 
kapitala, a eventualni deo gubitka iznad visine kapitala iskazuje se u aktivi bilansa stanja. 

 
 
 
3.5. Obaveze  

 
Obavezama se smatraju Dugoročne obaveze i Kratkoročne obaveze.  
 
Dugoročne obaveze su obaveze koje dospevaju za plaćanje u roku dužem od godinu dana od 
dana činidbe, odnosno od dana bilansa.  
 
Kao kratkoročne obaveze, u smislu odredaba paragrafa 60 MRS 1 – Prezentacija finansijskih 
izveštaja, klasifikuju se obaveze za koje se očekuje da će biti izmirene u toku uobičajenog 
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poslovnog ciklusa, odnosno ako dospevaju za izmirenje u roku od dvanaest meseci od 
datuma bilansa stanja.  
 
U skladu sa odredbama Pravilnika o sadržini i formi finansijskih izveštaja, Društvo je u okviru 
bilansne pozicije Kratkoročne obaveze iskazalo: Kratkoročne finansijske obaveze; Obaveze iz 
poslovanja; Ostale kratkoročne obaveze; Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i 
ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja. 
 
Kod početnog priznavanja, saglasno paragrafu 43 MRS 39 – Finansijski instrumenti: 
priznavanje i odmeravanje, Društvo meri finansijske obaveze po njihovoj nabavnoj vrednosti, 
koja predstavlja poštenu vrednost naknade koja je primljena za njih, odnosno u visini 
nominalnih iznosa, koji proizilaze iz poslovnih i finansijskih transakcija. 
 
Troškovi transakcija koji su direktno povezani sa sticanjem finansijskih obaveza uključuju se u 
početno merenje finansijskih obaveza.  
 
Kod naknadnog vrednovanja, Društvo meri obaveze po amortizovanoj vrednosti. Povećanje 
obaveza po osnovu obračunate kamate pripisuje se odgovarajućim obavezama na teret 
finansijskih rashoda – kamata. 
 
Umanjenje obaveza po osnovu zastarelosti, prinudnog poravnanja, vanparničnog poravnanja, 
konačne sudske odluke ili drugog konačnog upravnog akta, kao i u drugim slučajevima kada 
Društvo poseduje verodostojni dokaz, vrši se direktnim otpisom obaveza u korist ostalih 
prihoda. 
 
 
 

3.6. Prihodi 
 

U skladu sa paragrafom 7 MRS 18 Prihod je bruto priliv ekonomskih koristi tokom datog 
perioda, koji nastaje iz redovnih aktivnosti Društva, kada taj priliv rezultuje povećanjem 
kapitala, sem uvećanja kapitala koja se odnose na  dodatne uloge vlasnika kapitala. 
 
Prihodi se odmeravaju  po fer vrednosti primljenih naknada ili potraživanja. Dakle, prihodi se 
odmeravaju po fer (pravičnoj) vrednosti primljene naknade ili naknade koja će se primiti i 
predstavljaju iznose koji se dobijaju za prodatu robu i izvršene usluge u toku redovnog 
poslovanja, umanjene za rabate i druge popuste, porez na dodatu vrednost i druge poreze pri 
prodaji.  
 
 

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak) 
 

3.6. Prihodi (nastavak) 
 
Prihodi od usluga - Kada se rezultat neke transakcije koja uključuje pružanje usluga može 
pouzdano izmeriti, prihod povezan sa tom transakcijom treba da bude priznat prema stepenu 
dovršenosti te transakcije na datum Bilansa stanja. 
 
Dobici predstavljaju druge stavke koje zadovoljavaju definiciju prihoda i mogu, ali ne moraju 
da proisteknu iz uobičajenih aktivnosti Društva. Dobici predstavljaju povećanja ekonomskih 
koristi i kao takvi po prirodi nisu različiti od prihoda. Dobici uključuju dobitke proistekle iz 
prodaje dugoročnih sredstava, nerealizovane dobitke; na primer, one što proističu iz 
revalorizacije utrživih vrednosnih papira i one što rezultiraju iz porasta iskazane vrednosti 
dugoročnih sredstava. Dobici se prikazuju na neto osnovi, nakon umanjenja za odgovarajuće 
rashode. 
 
 

 
3.7. Rashodi 
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Rashodi obuhvataju troškove koji proističu iz redovnih aktivnosti Društva i gubitke. Troškovi 
koji proističu iz redovnih aktivnosti Društva uključuju: Troškove zarada, naknada zarada i 
ostale lične rashode; Troškove amortizacije i rezervisanja i Ostale poslovne rashode. 
 
Gubici predstavljaju druge stavke koje zadovoljavaju definiciju rashoda i mogu, ali ne moraju, 
da proisteknu iz uobičajenih aktivnosti Društva. Gubici predstavljaju smanjenja ekonomskih 
koristi i kao takvi nisu po svojoj prirodi različiti od drugih rashoda. Gubici se  prikazuju na 
neto osnovi, nakon umanjenja za odgovarajuće prihode. 
 
 
 

3.8. Pozitivne i negativne kursne razlike 
 
Poslovne promene u stranim sredstvima plaćanja tokom godine preračunavaju se u dinare 
po zvaničnom srednjem deviznom kursu Narodne Banke Srbije važećem na dan svake 
promene (promptni kurs). 
 
Sve pozicije sredstava i obaveza u stranim sredstvima plaćanja su preračunate u njihovu 
dinarsku protivvrednost po zvaničnom srednjem deviznom kursu Narodne Banke Srbije 
važećem na dan bilansa stanja. 
 
Pozitivne i negativne kursne razlike nastale po osnovu kursiranja knjižene su u korist ili na 
teret bilansa uspeha. 
 
 
 

3.9. Porezi i doprinosi 
 
 Porez na dobitak 

 
Tekući porez na dobitak 

 
Porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa odredbama 
Zakona o porezu na dobit pravnih lica (Službeni Glasnik RS broj 48/2013). 
 
Porez na dobitak obračunat je po stopi od 15% na poresku osnovicu koja je prikazana u 
poreskom bilansu. Poreska osnovica se utvrđuje usklađivanjem dobitka koji Društvo iskazuje 
u bilansu uspeha, sa zahtevima odredbi iz Zakona o porezu  na dobit pravnih lica, kojima su 
definisani prihodi i rashodi koji se priznaju pri utvrđivanju poreske osnovice u poreskom 
bilansu.  
 
 

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak) 
 
3.9. Porezi i doprinosi (nastavak) 

 
Poreski propisi u Republici Srbiji ne dozvoljavaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda 
iskoriste kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u određenom prethodnom periodu. 
Međutim, gubici iz tekućeg perioda mogu se koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih 
obračunskih perioda, ali ne duže od 10 godina. 
 
Odloženi porez na dobitak 

 
Odloženi porez na dobitak se obračunava korišćenjem metode utvrđivanja obaveza prema 
bilansu stanja, za privremene razlike proizašle iz razlike između poreske osnove potraživanja 
i obaveza i njihove knjigovodstvene vrednosti. Važeće poreske stope na datum bilansa 
stanja se koriste za utvrđivanje razgraničenog iznosa poreza na dobitak. Odložene poreske 
obaveze se priznaju za sve oporezive privremene razlike. Odložena poreska sredstva se 
priznaju za sve odbitne privremene razlike i poreske gubitke i kredite, koji se mogu prenositi 
u naredne fiskalne periode, do stepena do kojeg će verovatno postojati oporezivi dobitak od 
kojeg se odložena poreska sredstva mogu iskoristiti. 
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Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata 
 
Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata uključuju porez na imovinu, kao i druge poreze i 
doprinose u skladu sa republičkim i opštinskim propisima.  

 
 
 
4. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA 

                        (u hiljadama dinara) 

 Zemljište 
 

Nekretnine 
 

Oprema 
  

Ukupno 
Nabavna vrednost        
Stanje 31.12.2016. godine 2.696  111.397  4.193 118.286 
Povećanja u toku godine       
Stanje 31.12.2017. godine 2.696  111.397  4.193 118.286 
       
Ispravka vrednosti        
Stanje 31.12.2016. godine -  17.728  4.193  21.921 
Amortizacija u toku godine   2.785  0  2.785 
Stanje 31.12.2017. godine -  20.513  4193  24.706 
        
Sadašnja vrednost         
31.12.2016. godine 2.696  93.669  0  96.365 
31.12.2017. godine 2.696  90.884  0 93.580 
 

 
 
5. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 

U hiljadama dinara 
 31. 12. 2017.  31. 12. 2016. 
    
Učešća u kapitalu ŠKO EI Niš 93  93 
Stambeni krediti zaposlenima 283  310 
    
 376  403 

  
 

6. POTRAŽIVANJA  
U hiljadama dinara 

 31.12.2017.  31.12.2016. 
    
Kupci u zemlji 28.098  28.098 
Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca u zemlji (28.098)  (28.098 )
    
 0  0 

 
Potraživanja od kupaca u zemlji koja na dan 31.12.2017. godine iznose 28.098 hiljada dinara 
bruto (na dan 31.12.2016. godine – 28.098 hiljada dinara) odnose se na potraživanja od 
sledećih kupaca: 

U hiljadama dinara 
 31.12.2017.  31.12.2016. 
    
Beta Trade d.o.o. Beograd 26.028  26.028 
Start Info d.o.o. Beograd 1.555  1.555 
GVS Commerc d.o.o. Beograd 515  515 
    
    
 28.098   28.098  
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7. OSNOVNI KAPITAL 
 

Osnovni kapital priznat je u bilansu stanja Društva na dan 31.12.2017. kao i  na dan 
31.12.2016. godine u iznosu od 99.306 hiljada dinara. U Agenciji za privredne registre 
ukupno upisani kapital iznosi 38.501 hiljadu dinara, što odgovara nominalnoj vrednosti 
77.002 akcije registrovane kod Centralnog registra hartija od vrednosti po nominalnoj 
vrednosti od 500 dinara po jednoj akciji. 
 
 

 
8. REZERVE 
 

Rezerve na dan 31. decembra 2017. kao i 31.12.2016. godine iznose 6.065 hiljada dinara i 
odnose se na zakonske rezerve formirane iz dobitka ostvarenog u ranijim godinama, prema 
tada važećim propisima.  
 
 
 

9. GUBITAK 
 

Akumulirani gubitak Društva na dan 31.12.2017. godine iznosi 44.074 hiljada dinara, a na 
dan 31.12.2016. godine je iznosio 40.626 hiljada dinara. Povećanje akumuliranog gubitka na 
dan 31.12.2017. godine u odnosu na 31.12.2016. godine u iznosu od 3.448 hiljada dinara 
posledica je ostavrenog neto gubitka u 2017. godini.  
 
 

 
 

10. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE 
U hiljadama dinara 

 31.12.2017.  31.12.2016. 
    
Obaveze po osnovu pozajmica 14.773  14.774 
Kredit od Fonda za razvoj 1.079  1.079 
Ostale kratkoročne finansijske obaveze    
    
 15.852  15.853 
 
 
 
 
 
 

11. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE I OBAVEZE IZ POSLOVANJA 
U hiljadama dinara 

 31.12.2017.  31.12.2016. 
    
Avansi primljeni od kupaca  3.424  3.424 
Dobavljači u zemlji  1.048  1.085 
Ostale obaveze iz poslovanja 5.301  5.217 
    
 9.773  9.726 
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12. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE  
U hiljadama dinara 

 31.12.2017.  31.12.2016. 
    
Obaveze po osnovu zarada 2.646  2.646 
Ostale obaveze prema zaposlenima i bivšim zaposlenima 340  340 
    
 2.986  2.986 
 
 
 

13. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE  
U hiljadama dinara 

 31.12.2017.  31.12.2016. 
    
Naknada za uređenje građevinskog zemljišta    
Taksa na isticanje firme    
Obaveze po osnovu poreza na imovinu 4.048  3.458 
Obaveze po osnovu ostalih poreza    
    
 4.048  3.458 
 

 
 
 
 
14. TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA 

 U hiljadama dinara 
 2017.  2016. 

    
Troškovi amortizacije nekretnina 2.785  2.785 
Troškovi amortizacije opreme 0  0 
    
 2.785  2.785 

 
 
 
 
15. NEMATERIJALNI TROŠKOVI  

 U hiljadama dinara 
 2016.  2016. 

    
Troškovi poreza 617  621 
Ostali nematerijani troškovi 42  60 
    
    
 659  681 
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16. PREUZETE I POTENCIJALNE OBAVEZE 
 

Na dan 31.12.2017. godine protiv Društva se vodi veći broj sudskih sporova. Rukovodstvo 
Društva veruje da su vrednosti potencijalnih negativnih ishoda tih sporova takve, da nije 
potrebno izvršti odnosna rezervisanja u finansijskim izveštajima za godinu koja se završava 
na dan 31.12.2017.godine 
 
 
 

17. PORESKI RIZICI   
 

 Obračun i uplata poreza i doprinosa i ostalih javnih prihoda bile su predmet delimične 
kontrole poreskih organa u 2012. godini. Eventulane korekcije finansijskih izveštaja po 
osnovu obaveza za poreze, kamate i kazne, koje bi mogle nastati potpunom poreskom 
kontrolom ne mogu biti definisane sa prihvatljivom tačnošću. 

             U 2017. godini vršena je terenska kontrola: 
 - Obračunavanja i plaćanja poreza na dodatu vrednost za period 01.01.2016. -

10.07.2017.godine ( iako privredno društvo nije obveznik PDV-a ) 
 - Obračunavanja i plaćanja poreza na dobit pravnih lica za period 01.01.2016. -

31.12.2016.godine  
 - poreza i doprinosa po odbitku za period 01.01.2016. -31.12.2016.godine  
 
 Po izvršenoj kontroli izdat je Zapisnik po kom su izvšen otpis obaveza iz ranijih godina i 

obračunat porez na dobit. Obzirom da drivredno društvo ima poreske gubitke iz ranijih 
godina privredno društvo nema obavezu uplate istog. 

 
 
 
 
18.  DEVIZNI KURSEVI  

 
 Srednji kursevi za devize, utvrđeni na međubankarskom tržištu deviza, primenjeni za 

preračun deviznih pozicija bilansa stanja u dinare, za pojedine glavne valute su bili sledeći: 
 
    

 
Zaključni kurs 

Šifra valute Naziv zemlje Oznaka valute Važi za 31.12.2017. 31.12.2016. 
978 Evropska Unija EUR 1 118,4727 123,4723 
840 SAD USD 1 99,1155 117,1353 

 
 
 
19. DOGAĐAJI POSLE IZVEŠTAJNOG PERIODA   

 
 Nije bilo značajnih događaja posle izveštajnog perioda, odnosno 31.12.2017. godine, koji bi 

zahtevali korekcije ili dodatna obelodanjivanja u priloženim finansijskim izveštajima Društva u 
odnosu na već izvršena. 

 
 U skladu sa odredbama paragrafa 17 MRS 10 - Događaji posle izveštajnog perioda ove 

finansijske izveštaje odobrilo je za izdavanje Rukovodstvo Društva, dana   
08.02.2018.godine i iste je potpisao Bojan Krstić  Zakonski zastupnik. 

 
                                                                         
U Beogradu 08.02.2018.                                                                   Zakonski zastupnik  
                                                                                                     ______________________ 
                                                                                                                Bojan Krstić 
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Sadržaj 
 
  
 
 
 
Izveštaj nezavisnog revizora    
 
Finansijski izveštaji: 
 
 - Bilans stanja  
 
 - Bilans uspeha 
  
 - Izveštaj o ostalom rezultatu 
 
 - Izveštaj o tokovima gotovine  
 
 - Izveštaj o promenama na kapitalu  
 
 - Napomene uz finansijske izveštaje 
 
Godišnji izveštaj o poslovanju 
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SKUPŠTINI AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA NIKOLA TESLA ELEKTRONSKA 
INDUSTRIJA A.D. BEOGRAD 
 
Izveštaj o finansijskim izveštajima 
 
Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Akcionarskog društva Nikola Tesla Elektronska 
Industrija a.d. Beograd (u daljem tekstu Društvo) koji obuhvataju bilans stanja na dan 31.12.2017. 
godine, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o tokovima gotovine i izveštaj o 
promenama na kapitalu, za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih 
računovodstvenih politika i napomena uz finansijske izveštaje.  
 

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje 
 
Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u 
skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije, kao i za one interne kontrole koje 
rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno 
značajne pogrešne iskaze, nastale usled nedozvoljene radnje ili greške. 
 
Odgovornost revizora 
 
Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o navedenim finansijskim izveštajima na osnovu izvršene 
revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i Zakonom o reviziji 
Republike Srbije. Ovi standardi nalažu da se pridržavamo etičkih zahteva i da reviziju planiramo i 
izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže 
materijalno značajne pogrešne iskaze.  
 

Revizija uključuje sprovođenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i 
obelodanjivanjima u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na revizorskom 
prosuđivanju, uključujući procenu rizika postojanja materijalno značajnih pogrešnih iskaza u 
finansijskim izveštajima, nastalih usled nedozvoljene radnje ili greške. Prilikom procene rizika, revizor 
sagledava interne kontrole relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih izveštaja, radi 
osmišljavanja revizijskih postupaka, koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja 
mišljenja o delotvornosti internih kontrola pravnog lica. Revizija, takođe, uključuje ocenu adekvatnosti 
primenjenih računovodstvenih politika i opravdanosti računovodstvenih procena koje je izvršilo 
rukovodstvo, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja. 
 

Smatramo da su pibavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju osnovu za 
izražavanje našeg revizijskog mišljenja sa rezervom. 
 
Osnova za mišljenje sa rezervom 
 
1. U postupku revizije, utvrdili smo da se na dan 31.12.2017. godine protiv Društva vodi veći broj 
sudskih sporova. Rukovodstvo Društva veruje da su vrednosti potencijalnih negativnih ishoda tih 
sporova takve, da nije potrebno izvršiti odnosna rezervisanja u finansijskim izveštajima za godinu 
koja se završava na dan 31.12.2017. Imajući u vidu značajan stepen neizvesnosti u pogledu ishoda 
ovih sporova, nismo bili u mogućnosti da kvantifikujemo efekat koji bi na Bilans stanja na dan 
31.12.2017. godine i Bilans uspeha za 2017. godinu, imale korekcije po osnovu rezervisanja za 
negativne ishode ovih sporova. 
 

2. U bilansu stanja na dan 31.12.2017. godine, Društvo je iskazalo obaveze po osnovu kratkoročnih 
kredita i zajmova u zemlji u iznos od 1.079 hiljada dinara. Ove obaveze se odnose na dospeli kredit 
koji je u ranijim godinama Društvo dobilo od Fonda za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu 
Fond). Društvo na dan 31.12.2017. godine godine nije izvršilo usaglašavanje ovih obaveza sa 
Fondom, a budući da ne vrši njihovu isplatu već godinama, to bi moglo da prouzrokuje i dodatne 
obaveze Društva, čiji iznos nismo u mogućnosti da procenimo. 
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 

 

SKUPŠTINI AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA NIKOLA TESLA ELEKTRONSKA 
INDUSTRIJA A.D. BEOGRAD (nastavak) 
 
Mišljenje sa rezervom 
 

Po našem mišlјenju, osim za potencijalne efekte koje na finansijske izveštaje mogu da imaju pitanja 
navedena u okviru podnaslova - Osnova za mišljenje sa rezervom, finansijski izveštaji, istinito i 
objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj Akcionarskog 
društva Nikola Tesla Elektronska Industrija a.d. Beograd na dan 31.12.2017. godine, kao i rezultat 
njegovog poslovanja za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima 
Republike Srbije.  

 

Skretanje pažnje 
 

1. Osnovni kapital priznat je u Bilansu stanja Društva na dan 31.12.2017. i na dan 31.12.2016. 
godine u iznosu od 99.306 hiljada dinara. U Agenciji za privredne registre ukupno upisan i uplaćen  
odnosno unet kapital iznosi 554.232,71 EUR što je po zvaničnim srednjim kursevima EUR 
objavljenim kod Narodne banke Srbije na datume uplate odnosno unosa kapitala ukupno 61.707 
hiljada dinara. Istovremeno, kod Centralnog registra hartija od vrednosti upisano je 77.002 akcije 
nominalne vrednosti od 500 dinara po jednoj akciji, što daje ukupan akcijski kapital od 38.501 hiljadu 
dinara. Ovo ukazuje da postoji neusklađenost osnovnog kapitala iskazanog u poslovnim knjigama i 
Bilansu stanja Društva sa stanjem osnovnog kapitala registrovanog u Agenciji za privredne registre i 
Centralnom registru hartija od vrednosti.  
 

2. Na dan izdavanja ovog izveštaja tekući račun Društva je u neprekidnoj blokadi od 31.10.2012. 
godine, Kratkoročne obaveze Društva u Bilansu stanja na dan 31.12.2017. godine iznose 32.659 
hiljada dinara. U Bilansu stanja na isti dan – 31.12.2017. godine, Društvo nema iskazanu obrtnu 
imovinu. Društvo u Bilansu uspeha za 2017. i 2016. godinu, nije iskazalo poslovne prihode, usled 
čega je u 2017. godini ostvarilo gubitak od 3.448 hiljada dinara, a u 2016. godini, gubitak od 3.487 
hiljada dinara, pri čemu ukupan gubitak u Bilansu stanja na dan 31.12.2017. godine iznosi 44.074 
hiljada dinara. Prethodno navedeno, ukazuje na postojanje materijalno značajnih neizvesnosti, koje 
izazivaju značajnu sumnju da će Društvo biti u stanju da nastavi sa poslovanjem po načelu stalnosti. 
 

Naše mišljenje ne sadrži rezerve, po ovim pitanjima. 
 
Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima 
 

Društvo je odgovorno za sastavljanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju, u skladu sa zahtevom Zakona 
o računovodstvu Republike Srbije (Službeni glasnik Republike Srbije broj 61/2013). Naša je 
odgovornost da izrazimo mišljenje o usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim 
izveštajima za poslovnu 2017. godinu. U vezi sa tim, naši postupci se sprovode u skladu sa 
Međunarodnim standardom revizije 720 – Odgovornost revizora u vezi sa ostalim informacijama u 
dokumentima koji sadrže finansijske izveštaje koji su bili predmet revizije, i ograničeni smo na ocenu 
usaglašenosti izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima. 
 

Po našem mišljenju, Godišnji izveštaj o poslovanju je u skladu sa Finansijskim izveštajima koji su bili 
predmet revizije. 
 
 
Beograd, 25.4.2018. godine     Licencirani ovlašćeni revizor 
        Dušanka Bodiroga 
 
 
         



Прилог 1 
Попуњава правно лице - предузетник

Матични број Шифра делатности ПИБ 

Назив       

Седиште       

         

БИЛАНС СТАЊА 
на дан __________ 20 ___. године 

- у хиљадама динара - 

Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП 
Напо-
мена
број 

Износ 

   Претходна година 

Текућа година Крајње стање 
______ 20___. 

Почетно стање 
01.01.20___. 

1 2 3 4 5 6 7 

АКТИВА           

00 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0001             

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

            

01 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА  
   (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009) 0003 

            

010 и део 
019 1. Улагања у развој 0004 

            

011, 012 
и део 019 

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             

02 II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 
     (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) 0010             

020, 021 и 
део 029 1. Земљиште 0011             

022 и део 
029 2. Грађевински објекти 0012             

023 и део 
029 3. Постројења и опрема 0013             

024 и део 
029 4. Инвестиционе некретнине 0014             

025 и део 
029 5. Остале некретнине, постројења и опрема 0015             

026 и део 
029 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми 0016             

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             

030, 031 и 
део 039 1. Шуме и вишегодишњи засади 0020             

032 и део 
039 2. Основно стадо 0021             



Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП 
Напо-
мена
број 

Износ 

   Претходна година 

Текућа година Крајње стање 
______ 20___. 

Почетно стање 
01.01.20___. 

1 2 3 4 5 6 7 

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 правних лица и  
    заједничким подухватима 0026             

042 и део 
049 

3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге  
    хартије од вредности расположиве за продају 0027             

део 043, 
део 044 и 
део 049 

4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним  
    лицима 0028 

            

део 043, 
део 044 и 
део 049 

5. Дугорочни пласмани осталим 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 о финансијском 
    лизингу 0038             

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             

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042             

 

Г. ОБРТНА ИМОВИНА 
    (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068  
    + 0069 + 0070) 

0043 
            

Класа 1 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 услуге 0046             

12 3. Готови производи 0047             

13 4. Роба 0048             

14 5. Стална средства намењена продаји 0049             

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050             

20 II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 
    (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) 0051             



Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП 
Напо-
мена
број 

Износ 

   Претходна година 

Текућа година Крајње стање 
______ 20___. 

Почетно стање 
01.01.20___. 

1 2 3 4 5 6 7 

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             

205 и део 
209 6. Купци у иностранству 0057             

206 и део 
209 7. Остала потраживања по основу продаје 0058             

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 0059             

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060             

236 V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО 
     ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 0061             

23 осим 
236 и 237 

VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 
     (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) 0062             

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             

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069             

28 осим 
288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070             

 
Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА  
    (0001 + 0002 + 0042 + 0043) 0071             

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072             

ПАСИВА             

 

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

0401 
            

30 I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 
    (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) 0402             

300 1. Акцијски капитал 0403             

301 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу 0404             

302 3. Улози 0405             

303 4. Државни капитал 0406             

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             

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412             



Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП 
Напо-
мена
број 

Износ 

   Претходна година 

Текућа година Крајње стање 
______ 20___. 

Почетно стање 
01.01.20___. 

1 2 3 4 5 6 7 

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             

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418             

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419             

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420             

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421             

350 1. Губитак ранијих година 0422             

351 2. Губитак текуће године 0423             

 
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ  
    (0425 + 0432) 0424             

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             

402 и 409 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             

42 до 49 
(осим 498) 

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

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

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             





Прилог 2 
Попуњава правно лице - предузетник

Матични број Шифра делатности ПИБ 

Назив       

Седиште       

         

БИЛАНС УСПЕХА 
за период од ______ до _____ 20___. године 

- у хиљадама динара - 

Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП 
Напо-
мена 
број 

И з н о с 

Текућа година Претходна 
година 

1 2 3 4 5 6 

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 

60 до 65, 
осим 62 и 

63 

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ  
    (1002 + 1009 + 1016 + 1017) 1001    

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

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 тржишту 1010    

611 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним 
    лицима на иностраном тржишту 1011    

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

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

614 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 1014 

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

64 III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 1016 

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 

50 до 55, 
62 и 63 

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 
    (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    

51 осим 
513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023    



Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП 
Напо-
мена 
број 

И з н о с 

Текућа година Претходна 
година 

1 2 3 4 5 6 

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ  
       РАСХОДИ 1025    

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028 

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 1030 

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 1031 

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) 1032 

66, осим 
662, 663 и 

664 

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА  
   И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ  
   (1034 + 1035 + 1036 + 1037) 

1033    

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 

56, осим 
562, 563 и 

564 

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ  
   ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ  
   (1042 + 1043 + 1044 + 1045) 

1041    

560 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним  
    лицима 1042    

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    

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045 

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 

563 и 564 III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ  
     КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1047    

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040) 1048 

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032) 1049 

683 и 685 З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ  
     КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 1050    

583 и 585 И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ  
     КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 1051    

67 и 68, 
осим 683 и 

685 
Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052    

57 и 58, 
осим 583 и 

585 
К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053    

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

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

69-59 
М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ  
     ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА  
     ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 

1056    

59-69 
Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ  
     ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА  
     ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 

1057    





Прилог 3 
Попуњава правно лице - предузетник

Матични број Шифра делатности ПИБ 

Назив       

Седиште       

         

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ 
за период од ______ до _____ 20___. године 

- у хиљадама динара - 

Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП 
Напо-
мена
број 

Износ 

Текућа година Претходна 
година 

1 2 3 4 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             

330 

1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина,  
    постројења и опреме             

а) повећање ревалоризационих резерви 2003          

б) смањење ревалоризационих резерви 2004          

331 

2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних примања             

а) добици 2005          

б) губици 2006          

332 

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

а) добици 2007          

б) губици 2008          

333 

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

а) добици 2009          

б) губици 2010          

   б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Билансу  
     успеха у будућим периодима             

334 

1. Добици или губици по основу прерачуна финансијских извештаја  
    иностраног пословања             

а) добици 2011          

б) губици 2012          

335 

2. Добици или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано 
    пословање             

а) добици 2013          

б) губици 2014          

336 

3. Добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга)  
    новчаног тока             

а) добици 2015          

б) губици 2016          

337 

4. Добици или губици по основу хартија од вредности расположивих за  
    продају             

а) добици 2017          

б) губици 2018          





Прилог 4 
Попуњава правно лице - предузетник

Матични број Шифра делатности ПИБ 

Назив       

Седиште       

         

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 
у периоду од ______ до _____ 20___. године 

- у хиљадама динара - 

Позиција АОП 
Износ 

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) 
3001 

      

1. Продаја и примљени аванси 3002       

2. Примљене камате из пословних активности 3003       

3. Остали приливи из редовног пословања 3004       

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005       

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006       

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007       

3. Плаћене камате 3008       

4. Порез на добитак 3009       

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010       

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011       

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012       

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА 

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) 
3013 

      

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014       

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких  
    средстава 3015       

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016       

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017       

5. Примљене дивиденде 3018       

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019       

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020       

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких  
    средстава 3021       

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022       

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 3023       

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) 3024       

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА 

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) 
3025 

      

1. Увећање основног капитала 3026       

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027       

3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028       

4. Остале дугорочне обавезе 3029       

5. Остале краткорочне обавезе 3030       

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) 3031       

1. Откуп сопствених акција и удела 3032       





Прилог 5 
Попуњава правно лице - предузетник

Матични број Шифра делатности ПИБ 

Назив       

Седиште       

         

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ 
у периоду од ______ до _____ 20___. године                       - у хиљадама динара - 

Ред. 
број ОПИС 

Компоненте капитала 

АОП

30 

АОП

31 

АОП

32 

АОП

35 

АОП

047 и 237 

АОП 

34 

Основни 
капитал 

Уписани а 
неуплаћени 
капитал 

Резерве Губитак Откупљене 
сопствене акције

Нераспо- 
ређени добитак 

1 2    3    4    5    6    7    8 

1 
Почетно стање на дан 01.01.______                                     
а) дуговни салдо рачуна 4001  4019    4037    4055    4073    4091    
б) потражни салдо рачуна 4002    4020    4038    4056    4074    4092    

2 
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика                                     
а) исправке на дуговној страни рачуна 4003    4021    4039    4057    4075    4093    
б) Исправке на потражној страни рачуна 4004    4022    4040    4058    4076    4094    

3 
Кориговано почетно стање на дан 01.01. _____                                     
а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0 4005    4023    4041    4059    4077    4095    
б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0 4006    4024    4042    4060    4078    4096    

4 
Промене у претходној ______ години                                     
а) промет на дуговној страни рачуна 4007    4025    4043    4061    4079    4097    
б) промет на потражној страни рачуна 4008    4026    4044    4062    4080    4098    

5 
Стање на крају претходне године 31.12._____                                     
а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0 4009    4027    4045    4063    4081    4099    
б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0 4010    4028    4046    4064    4082    4100    

6 
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика                                     
а) исправке на дуговној страни рачуна 4011    4029    4047    4065    4083    4101    
б) исправке на потражној страни рачуна 4012    4030    4048    4066    4084    4102    

7 
Кориговано почетно стање текуће година на дан 01.01. ______                                     
а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0 4013    4031    4049    4067    4085    4103    
б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0 4014    4032    4050    4068    4086    4104    

8 
Промене у текућој ______ години                                     
а) промет на дуговној страни рачуна 4015    4033    4051    4069    4087    4105    
б) промет на потражној страни рачуна 4016    4034    4052    4070    4088    4106    

9 
Стање на крају текуће године 31.12. ______                                     
а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0 4017    4035    4053    4071    4089    4107    
б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0 4018    4036    4054    4072    4090    4108    

 
У ___________________________ 

дана __________ 20 _____ године 



 
 

- у хиљадама динара - 

Ред. 
број ОПИС 

Компоненте осталог резултата 

АОП

330 

АОП

331 

АОП

332 

АОП

333 

АОП

334 и 335 

АОП

336 

АОП 

337 

Ревалори-
зационе 
резерве 

Актуарски 
добици или 
губици 

Добици или 
губици по 

основу улагања 
у власничке 
инструменте 
капитала 

Добици или 
губици по основу
удела у осталом 
добитку или 
губитку 

придружених 
друштава 

Добици или 
губици по основу

иностраног 
пословања и 
прерачуна 

финансијских 
извештаја 

Добици или 
губици по основу
хеџинга новчаног

тока 

Добици или 
губици по 
основу ХОВ 
расположивих 
за продају 

1 2    9    10    11    12    13    14    15 

1 

Почетно стање на дан 01.01.______                                           

а) дуговни салдо рачуна 4109    4127    4145    4163    4181    4199    4217    

б) потражни салдо рачуна 4110    4128    4146    4164    4182    4200    4218    

2 

Исправка материјално значајних грешака и промена 
рачуноводствених политика 

                                          

а) исправке на дуговној страни рачуна 4111    4129    4147    4165    4183    4201    4219    

б) исправке на потражној страни рачуна 4112    4130    4148    4166    4184    4202    4220    

3 

Кориговано почетно стање на дан 01.01. _____                                           

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0 4113    4131    4149    4167    4185    4203    4221    

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0 4114    4132    4150    4168    4186    4204    4222    

4 

Промене у претходној ______ години                                           

а) промет на дуговној страни рачуна 4115    4133    4151    4169    4187    4205    4223    

б) промет на потражној страни рачуна 4116    4134    4152    4170    4188    4206    4224    

5 

Стање на крају претходне године 31.12._____                                           

а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0 4117    4135    4153    4171    4189    4207    4225    

б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0 4118    4136    4154    4172    4190    4208    4226    

6 

Исправка материјално значајних грешака и промена 
рачуноводствених политика 

                                          

а) исправке на дуговној страни рачуна 4119    4137    4155    4173    4191    4209    4227    

б) исправке на потражној страни рачуна 4120    4138    4156    4174    4192    4210    4228    

7 

Кориговано почетно стање текуће године на дан  
01.01. ______ 

                                          

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0 4121    4139    4157    4175    4193    4211    4229    

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0 4122    4140    4158    4176    4194    4212    4230    

8 

Промене у текућој ______ години                                           

а) промет на дуговној страни рачуна 4123    4141    4159    4177    4195    4213    4231    

б) промет на потражној страни рачуна 4124    4142    4160    4178    4196    4211    4232    

9 

Стање на крају текуће године 31.12. ______                                           

а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0 4125    4143    4161    4179    4197    4215    4233    

б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0 4126    4144    4162    4180    4198    4216    4234    

 





NIKOLA TESLA ELEKTRONSKA INDUSTRIJA AD BEOGRAD 
Napomene uz finansijske izveštaje 

 

 
1. OPŠTE INFORMACIJE 

 
Nikola Tesla Elektronska Industrija AD Beograd (u daljem tekstu Društvo) je pravni naslednik 
pravnog lica u društvenoj svojini, osnovanog 10.02.1947. godine. Dana 08.08.2006. godine 
Agencija za privatizaciju i fizičko lice su zaključili ugovor o prodaji kapitala metodom javne 
aukcije. 
 
Registrovana pretežna delatnost Društva je popravka aparata za domaćinstvo i kućne i 
baštenske potrebe. 
  
Organ upravljanja Društvom je direktor. 
Poreski identifikacioni broj (PIB) Društva je 100007026 a matični broj 07011369. 
 
Društvo u  toku 2017. godine nije imalo  zaposlenih radnika.   
  
Sedište Društva je u Beogradu, ulica Bulevar Kralja Aleksandra 403. 
 
 

 

2. OSNOVE ZA SASTAVLЈANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA  
 
Osnov za sastavljanje i prikazivanje finansijskih izveštaja čini: Zakonska, Profesionalna i 
Interna regulativa.          
 
Pod zakonskom regulativom podrazumevaju se zakoni i podzakonski propisi koji se donose 
za izvršenje zakona. Prema odredbama člana 5. Zakona o računovodstvu (Službeni glasnik 
RS broj 62/2013) pravna lica i preduzetnici dužni su da vođenje poslovnih knjiga, priznavanje i 
vrednovanje imovine i obaveza, prihoda i rashoda, sastavljanje, prikazivanje, dostavljanje i 
obelodanjivanje informacija u finansijskim izveštajima vrše u skladu sa ovim zakonom. 
 
Prema odredbama člana 20. Zakona o računovodstvu, za priznavanje, vrednovanje, 
prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima, velika pravna lica, pravna 
lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja (matična pravna 
lica), javna društva, odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna društva, u skladu 
sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, nezavisno od veličine, primenjuju profesionalnu 
regulativu – MSFI. 
 
 Pod profesionalnom regulativom MSFI podrazumeva se: 

 Konceptualni okvir za finansijsko izveštavanje (Okvir); 

 Međunarodni računovodstveni standardi (MRS); 

 Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja (MSFI); 

 Tumačenja izdata od Komiteta za tumačenje računovodstvenih standarda, naknadne 
izmene tih standarda i sa njima povezana tumačenja odobrena od Odbora za MRS 
čiji je prevod Ministar finansija utvrdio Rešenjem broj 401-00-896/2014-16 (Službeni 
glasnik RS broj 35/2014.) 

 
Pod internom regulativom prema odredbama člana 2. tačka 13)  Zakona o računovodstvu 
podrazumevaju se Opšta akta koja donosi pravno lice, a koja sadrže posebna upustva i 
smernice za organizaciju računovodstva i vođenje poslovnih knjiga, računovodstvene politike 
za priznavanje, vrednovanje imovine i obaveza, prihoda i rashoda, kao i druga pitanja vođenja 
poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja za koja je ovim zakonom propisano da se 
utvrđuju opštim aktima pravnog lica.  
 
Finansijski izveštaji o kojima izveštavamo sastavljeni su, po svim materijalno značajnim 
pitanjima, u skladu sa Zakonom o računovodstvu, podzakonskim propisima donetim na 
osnovu Zakona i internom regulativom – opštim aktima Društva 
 
 
                                                            1 
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2. OSNOVE ZA SASTAVLЈANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (nastavak) 
 
Priloženi finansijski izveštaji prikazani su u formi  propisanoj Pravilnikom o sadržini i formi 
obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, i preduzetnike ( "Službeni 
glasnik RS" 95/14 u daljem tekstu Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja), 
a prema Pravilniku o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, 
zadruge i preduzetnike ("Službeni glasnik RS" 95/14) u daljem tekstu Pravilnik o Kontnom 
okviru). 
 
Navedeni pravilnici su zasnovani na zakonski definisanom skupu finansijskih izveštaja koji su 
definisani u MRS 1 – Prezentacija finansijskih izveštaja. 
 
Sastavljanje i prikazivanje finansijskih izveštaja u skladu sa MSFI zahteva od rukovodstva 
Društva korišćenje najboljih mogućih procena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekte na 
iskazane vrednosti sredstava i obaveza kao i obelodanjivanje potencijalnih potraživanja i 
obaveza na dan sastavljanja finansijskih izveštaja, i prihoda i rashoda u toku izveštajnog 
perioda. Ove procene i pretpostavke su zasnovane na informacijama koje su raspoložive na 
dan sastavljanja finansijskih izveštaja. Stvarni rezultati mogu se razlikovati od navedenih 
procena. Procene se razmatraju periodično, a kada korekcije postanu neophodne, iskazuju se 
u bilansima za periode u kojima su postale poznate. 
 
Finansijski izveštaji su sastavljeni na proceni rukovodstva da će Društvo da nastavi 
poslovanje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja, odnosno da će da nastavi poslovanje u 
predvidivoj budućnosti.    
 
Finansijski izveštaji Društva su iskazani u hiljadama dinara. Dinar predstavlja zvaničnu 
izveštajnu i funkcionalnu valutu u Republici Srbiji. 
 
Prema odredbama člana 32. stav 2 Zakona o računovodstvu, za istinito i pošteno prikazivanja 
finansijskog položaja i uspešnosti poslovanja Društva odgovoran je zakonski zastupnik, organ 
upravljanja i nadležni organ Društva kao i lice koje je odgovorno za vođenje poslovnih knjiga i 
sastavljanje finansijskih izveštaja.  
 
 
                         
 

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA  
 

3.1. Nekretnine, postrojenja i oprema  
 

Nekretnine, postrojenja i oprema, su materijalna sredstva koja Društvo drži za upotrebu pri 
obavljanju delatnosti, za isporuku robe ili pružanje usluga, za iznajmljivanje drugim licima ili u 
administrativne svrhe, i za koja se očekuje da će se koristiti duže od jednog obračunskog 
perioda. 
 
Početno merenje nekretnina, postrojenja i opreme se vrši po nabavnoj vrednosti ili ceni 
koštanja. Nabavnu vrednost čini vrednost po fakturi dobavljača umanjena za porez koji se 
refundira i uvećana za sve troškove nastale do stavljanja nekretnina, postrojenja i opreme u 
upotrebu, kao i za inicijalnu procenu troškova demontiranja, uklanjanja i restauracije 
područja na kome je sredstvo locirano (u skladu sa paragrafom 16 MRS 16 - „Nekretnine, 
postrojenja i oprema“). 
 
Naknadni izdatak za nekretninu, postrojenje i opremu priznaje se kao sredstvo samo kada se 
tim izdatkom poboljšava stanje sredstava iznad njegovog prvobitno procenjenog 
standardnog učinka. 
 
Izdatak za popravke i održavanje nekretnina, postrojenja i opreme nastaje radi obnavljanja ili 
održavanja budućih ekonomskih koristi koje Društvo može da očekuje od prvobitnog 
procenjenog standardnog učinka tog sredstva. Kao takav, on se priznaje kao rashod u 
trenutku kada nastane.  
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3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak) 
 

3.1. Nekretnine, postrojenja i oprema (nastavak) 
 

Nakon početnog priznavanja, nekretnine, postrojenja i oprema iskazuju se u skladu sa 
paragrafom 30 MRS 16, po modelu nabavne vrednosti, tako što se nabavna vrednost 
umanjuje za ukupan iznos akumulirane amortizacije i ukupan iznos akumuliranih gubitaka 
zbog obezvređenja. 
 

Osnovicu za amortizaciju nekretnina, postrojenja i opreme čini nabavna vrednost ili cena 
koštanja po odbitku preostale vrednosti sredstava. Ako je preostala vrednost sredstava 
beznačajna, smatra se da je jednaka nuli, a kada je značajna, preostala vrednost se 
procenjuje na dan sticanja i ne povećava se naknadno zbog promene cena. 
 

Nekretnine, postrojenja i oprema otpisuju se na teret rashoda putem amortizacije. Iznos 
nekretnina, postrojenja i opreme koji podleže amortizaciji otpisuje se sistemski - 
proporcionalno, tokom njihovog korisnog veka trajanja primenom stope za amortizaciju koje 
se utvrđuju putem sledećeg obrasca: stopa amortizacije = 100/korisni vek trajanja sredstva. 
 

Nekretnine, postrojenja i oprema prestaju da se iskazuju u Bilansu stanja, nakon otuđivanja 
ili kada je sredstvo trajno povučeno iz upotrebe i kada se od njegovog otuđenja ne očekuju 
nikakve buduće ekonomske koristi. 
 

U skladu sa paragrafom 55 MRS 16, amortizacija sredstva prestaje kada se ono isknjiži 
odnosno kada je neto knjigovodstvena vrednost sredstva jednaka nuli. Stoga se sa 
amortizacijom ne prestaje kada se sredstvo ne koristi. 
 

Dobici ili gubici koji proisteknu iz rashodovanja ili otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme 
utvrđuju se kao razlika između procenjenih neto priliva od prodaje i iskazane neto 
knjigovodstvene vrednosti sredstava i prikazuju se kao prihod ili rashod u bilansu uspeha. 
 

Amortizacija po stopama za poreske svrhe 
 

Zakon o porezu na dobit preduzeća reguliše da se osnovnim sredstvima smatraju materijalna 
sredstva čiji je vek trajanja duži od jedne godine i čija je vrednost veća od jedne prosečne 
plate u Republici Srbiji. Društvo vodi posebnu evidenciju osnovnih sredstava u cilju obračuna 
amortizacije u poreske svrhe.  
 

Shodno poreskim propisima, Društvo klasifikuje nekretnine, postrojenja i opremu  u pet 
amortizacionih grupa po kojima se vrši obračun amortizacije koja se priznaje kao trošak u 
poreskom bilansu. U prvu grupu su klasifikuju se nekretnine, za koje se poreski iznos 
amortizacije utvrđuje primenom jedinstvene stope od 2,5% na nabavnu vrednost, uvećanu za 
nove nabavke nekretnina i umanjenu za nekretnine otuđene u narednim periodima. 
 

Sva postrojenja i oprema su klasifikovani u četiri grupe (grupe II do V) za koje se iznos 
amortizacije u poreske svrhe utvrđuje primenom stopa od 10%, 15%, 20% i 30% na sadašnju 
vrednost iskazanu na početku poslovne godine, uvećanu za nove nabavke po nabavnoj 
vrednosti, a umanjenu za otuđenja po prodajnoj vrednosti. Stope se primenjuju na preostalu 
sadašnju vrednost, odnosno po degresivnom metodu. Za razliku između amortizacije 
utvrđene u skladu sa MSFI i poreske amortizacije, iskazuju se odloženi poreski efekti, ukoliko 
su materijalni. 
 
 

3.2. Dugoročni finansijski plasmani 
 
Dugoročni finansijski plasmani obuhvataju: Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i 
Dugoročne stambene kredite date zaposlenima. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica 
vrednuju se po nominalnoj vrednosti izvršenih ulaganja. Naknadno odmeravanje vrši se po 
modelu nabavne vrednosti, što podrazumeva da se sve isplaćene dividende od pridruženog 
pravnog lica priznaju kao finansijski prihod u Bilansu uspeha tekućeg perioda i da ne utiču na 
promenu vrednosti učešća u kapitalu. Dugoročni stambeni krediti zaposlenima početno se 
priznaju po vrednosti datog zajma zaposlenom. Naknadno merenje vrši se umanjenjem 
početne vrednosti za sve realizovane naplate glavnice datog kredita zaposlenom. 
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3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak) 
 
3.3. Potraživanja 

 

Kratkoročna potraživanja obuhvataju potraživanja od kupaca u zemlji po osnovu prodaje 
dobara i usluga. 
 

Potraživanja od kupaca mere se po vrednosti iz originalne fakture. 
 

Ispravka vrednosti  potraživanja od kupaca vrši se pod uslovom da su potraživanja prethodno 
bila uključena u prihode Društva i da se ne odnose na povezana pravna lica, a na osnovu 
procene rukovodstva, utvrđene na kraju poslovne godine, o naplativosti postojećih 
potraživanja.  
 

Na kraju svake naredne godine, rukovodstvo vrši nove procene potrebnih ispravki, pri čemu 
se u skladu sa paragrafima 32. do 40. MRS 8 „Računovodstvene politike, promene u 
računovodstvenim procenama i greške“ promene procene ne odnose na prethodne periode, 
ne predstavljaju ispravku greške, niti promenu računovodstvene politike. 

 
 
 
3.4. Kapital 
 

Kapital se definiše kao preostali interes u sredstvima Društva, nakon odbitka svih njegovih 
obaveza. 

 

Kapital se iskazuje po nominalnoj vrednosti, posebno svaka vrsta kapitala: Osnovni kapital; 
Rezerve; Gubitak. Vrednost kapitala koriguje se za iznos iskazanog gubitka, do visine 
kapitala, a eventualni deo gubitka iznad visine kapitala iskazuje se u aktivi bilansa stanja. 

 
 
3.5. Obaveze  

 

Obavezama se smatraju Dugoročne obaveze i Kratkoročne obaveze.  
 

Dugoročne obaveze su obaveze koje dospevaju za plaćanje u roku dužem od godinu dana od 
dana činidbe, odnosno od dana bilansa.  
 

Kao kratkoročne obaveze, u smislu odredaba paragrafa 60 MRS 1 – Prezentacija finansijskih 
izveštaja, klasifikuju se obaveze za koje se očekuje da će biti izmirene u toku uobičajenog 
poslovnog ciklusa, odnosno ako dospevaju za izmirenje u roku od dvanaest meseci od 
datuma bilansa stanja.  
 

U skladu sa odredbama Pravilnika o sadržini i formi finansijskih izveštaja, Društvo je u okviru 
bilansne pozicije Kratkoročne obaveze iskazalo: Kratkoročne finansijske obaveze; Obaveze iz 
poslovanja; Ostale kratkoročne obaveze; Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i 
ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja. 
 

Kod početnog priznavanja, saglasno paragrafu 43 MRS 39 – Finansijski instrumenti: 
priznavanje i odmeravanje, Društvo meri finansijske obaveze po njihovoj nabavnoj vrednosti, 
koja predstavlja poštenu vrednost naknade koja je primljena za njih, odnosno u visini 
nominalnih iznosa, koji proizilaze iz poslovnih i finansijskih transakcija. Troškovi transakcija 
koji su direktno povezani sa sticanjem finansijskih obaveza uključuju se u početno merenje 
finansijskih obaveza.  
 

Kod naknadnog vrednovanja, Društvo meri obaveze po amortizovanoj vrednosti. Povećanje 
obaveza po osnovu obračunate kamate pripisuje se odgovarajućim obavezama na teret 
finansijskih rashoda – kamata. 
 

Umanjenje obaveza po osnovu zastarelosti, prinudnog poravnanja, vanparničnog poravnanja, 
konačne sudske odluke ili drugog konačnog upravnog akta, kao i u drugim slučajevima kada 
Društvo poseduje verodostojni dokaz, vrši se direktnim otpisom obaveza u korist ostalih 
prihoda. 
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3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak) 
 

3.6. Prihodi 
 

U skladu sa paragrafom 7 MRS 18 Prihod je bruto priliv ekonomskih koristi tokom datog 
perioda, koji nastaje iz redovnih aktivnosti Društva, kada taj priliv rezultuje povećanjem 
kapitala, sem uvećanja kapitala koja se odnose na  dodatne uloge vlasnika kapitala. 
 
Prihodi se odmeravaju  po fer vrednosti primljenih naknada ili potraživanja. Dakle, prihodi se 
odmeravaju po fer (pravičnoj) vrednosti primljene naknade ili naknade koja će se primiti i 
predstavljaju iznose koji se dobijaju za prodatu robu i izvršene usluge u toku redovnog 
poslovanja, umanjene za rabate i druge popuste, porez na dodatu vrednost i druge poreze pri 
prodaji.  
 
Prihodi od usluga - Kada se rezultat neke transakcije koja uključuje pružanje usluga može 
pouzdano izmeriti, prihod povezan sa tom transakcijom treba da bude priznat prema stepenu 
dovršenosti te transakcije na datum Bilansa stanja. 
 
Dobici predstavljaju druge stavke koje zadovoljavaju definiciju prihoda i mogu, ali ne moraju 
da proisteknu iz uobičajenih aktivnosti Društva. Dobici predstavljaju povećanja ekonomskih 
koristi i kao takvi po prirodi nisu različiti od prihoda. Dobici uključuju dobitke proistekle iz 
prodaje dugoročnih sredstava, nerealizovane dobitke; na primer, one što proističu iz 
revalorizacije utrživih vrednosnih papira i one što rezultiraju iz porasta iskazane vrednosti 
dugoročnih sredstava. Dobici se prikazuju na neto osnovi, nakon umanjenja za odgovarajuće 
rashode. 
 
 

 
3.7. Rashodi 
 

Rashodi obuhvataju troškove koji proističu iz redovnih aktivnosti Društva i gubitke. Troškovi 
koji proističu iz redovnih aktivnosti Društva uključuju: Troškove zarada, naknada zarada i 
ostale lične rashode; Troškove amortizacije i rezervisanja i Ostale poslovne rashode. 
 
Gubici predstavljaju druge stavke koje zadovoljavaju definiciju rashoda i mogu, ali ne moraju, 
da proisteknu iz uobičajenih aktivnosti Društva. Gubici predstavljaju smanjenja ekonomskih 
koristi i kao takvi nisu po svojoj prirodi različiti od drugih rashoda. Gubici se  prikazuju na 
neto osnovi, nakon umanjenja za odgovarajuće prihode. 
 
 
 

3.8. Pozitivne i negativne kursne razlike 
 
Poslovne promene u stranim sredstvima plaćanja tokom godine preračunavaju se u dinare 
po zvaničnom srednjem deviznom kursu Narodne Banke Srbije važećem na dan svake 
promene (promptni kurs). 
 
Sve pozicije sredstava i obaveza u stranim sredstvima plaćanja su preračunate u njihovu 
dinarsku protivvrednost po zvaničnom srednjem deviznom kursu Narodne Banke Srbije 
važećem na dan bilansa stanja. 
 
Pozitivne i negativne kursne razlike nastale po osnovu kursiranja knjižene su u korist ili na 
teret bilansa uspeha. 
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3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak) 
 

 
3.9. Porezi i doprinosi 
 
 Porez na dobitak 

 
Tekući porez na dobitak 

 
Porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa odredbama 
Zakona o porezu na dobit pravnih lica (Službeni Glasnik RS broj 48/2013). 
 
Porez na dobitak obračunat je po stopi od 15% na poresku osnovicu koja je prikazana u 
poreskom bilansu. Poreska osnovica se utvrđuje usklađivanjem dobitka koji Društvo iskazuje 
u bilansu uspeha, sa zahtevima odredbi iz Zakona o porezu  na dobit pravnih lica, kojima su 
definisani prihodi i rashodi koji se priznaju pri utvrđivanju poreske osnovice u poreskom 
bilansu.  
 
Poreski propisi u Republici Srbiji ne dozvoljavaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda 
iskoriste kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u određenom prethodnom periodu. 
Međutim, gubici iz tekućeg perioda mogu se koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih 
obračunskih perioda, ali ne duže od 10 godina. 
 
Odloženi porez na dobitak 

 
Odloženi porez na dobitak se obračunava korišćenjem metode utvrđivanja obaveza prema 
bilansu stanja, za privremene razlike proizašle iz razlike između poreske osnove potraživanja 
i obaveza i njihove knjigovodstvene vrednosti. Važeće poreske stope na datum bilansa 
stanja se koriste za utvrđivanje razgraničenog iznosa poreza na dobitak. Odložene poreske 
obaveze se priznaju za sve oporezive privremene razlike. Odložena poreska sredstva se 
priznaju za sve odbitne privremene razlike i poreske gubitke i kredite, koji se mogu prenositi 
u naredne fiskalne periode, do stepena do kojeg će verovatno postojati oporezivi dobitak od 
kojeg se odložena poreska sredstva mogu iskoristiti. 
 
 
Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata 
 
Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata uključuju porez na imovinu, kao i druge poreze i 
doprinose u skladu sa republičkim i opštinskim propisima.  

 
 
 
4. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA 

                        (u hiljadama dinara) 

 Zemljište 
 

Nekretnine 
 

Oprema 
  

Ukupno 

Nabavna vrednost        

Stanje 31.12.2016. godine 2.696  111.397  4.193  118.286 

Povećanja u toku godine        

Stanje 31.12.2017. godine 2.696  111.397  4.193  118.286 

        

Ispravka vrednosti         

Stanje 31.12.2016. godine -  17.728  4.193  21.921 

Amortizacija u toku godine   2.785  0  2.785 

Stanje 31.12.2017. godine -  20.513  4193  24.706 

        

Sadašnja vrednost         

31.12.2016. godine 2.696  93.669  0  96.365 

31.12.2017. godine 2.696  90.884  0  93.580 

 
 



NIKOLA TESLA ELEKTRONSKA INDUSTRIJA AD BEOGRAD 
Napomene uz finansijske izveštaje 

 

 
5. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 

U hiljadama dinara 

 31. 12. 2017.  31. 12. 2016. 

    

Učešća u kapitalu ŠKO EI Niš 93  93 

Stambeni krediti zaposlenima 283  310 

    

 376  403 

  
 

6. POTRAŽIVANJA  

U hiljadama dinara 

 31.12.2017.  31.12.2016. 

    

Kupci u zemlji 28.098  28.098 

Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca u zemlji (28.098)  (28.098 ) 

    

 0  0 

 
Potraživanja od kupaca u zemlji koja na dan 31.12.2017. godine iznose 28.098 hiljada dinara 
bruto (na dan 31.12.2016. godine – 28.098 hiljada dinara) odnose se na potraživanja od 
sledećih kupaca: 

U hiljadama dinara 

 31.12.2017.  31.12.2016. 

    

Beta Trade d.o.o. Beograd 26.028  26.028 

Start Info d.o.o. Beograd 1.555  1.555 

GVS Commerc d.o.o. Beograd 515  515 

    

    

 28.098   28.098  
 
7. OSNOVNI KAPITAL 
 

Osnovni kapital priznat je u bilansu stanja Društva na dan 31.12.2017. kao i  na dan 
31.12.2016. godine u iznosu od 99.306 hiljada dinara. U Agenciji za privredne registre 
ukupno upisani kapital iznosi 38.501 hiljadu dinara, što odgovara nominalnoj vrednosti 
77.002 akcije registrovane kod Centralnog registra hartija od vrednosti po nominalnoj 
vrednosti od 500 dinara po jednoj akciji. 
 

 
8. REZERVE 
 

Rezerve na dan 31. decembra 2017. kao i 31.12.2016. godine iznose 6.065 hiljada dinara i 
odnose se na zakonske rezerve formirane iz dobitka ostvarenog u ranijim godinama, prema 
tada važećim propisima.  
 
 
 

9. GUBITAK 
 

Akumulirani gubitak Društva na dan 31.12.2017. godine iznosi 44.074 hiljada dinara, a na 
dan 31.12.2016. godine je iznosio 40.626 hiljada dinara. Povećanje akumuliranog gubitka na 
dan 31.12.2017. godine u odnosu na 31.12.2016. godine u iznosu od 3.448 hiljada dinara 
posledica je ostavrenog neto gubitka u 2017. godini.  
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10. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE 

U hiljadama dinara 

 31.12.2017.  31.12.2016. 

    

Obaveze po osnovu pozajmica 14.773  14.774 

Kredit od Fonda za razvoj 1.079  1.079 

    

 15.852  15.853 

 
 

11. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE I OBAVEZE IZ POSLOVANJA 

U hiljadama dinara 

 31.12.2017.  31.12.2016. 

    

Avansi primljeni od kupaca  3.424  3.424 

Dobavljači u zemlji  1.048  1.085 

Ostale obaveze iz poslovanja 5.301  5.217 

    

 9.773  9.726 

 
 

12. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE  

U hiljadama dinara 

 31.12.2017.  31.12.2016. 

    

Obaveze po osnovu zarada 2.646  2.646 

Ostale obaveze prema zaposlenima i bivšim zaposlenima 340  340 

    

 2.986  2.986 

 
 

13. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE  

U hiljadama dinara 

 31.12.2017.  31.12.2016. 

    

Obaveze po osnovu poreza na imovinu 4.048  3.458 

    

 4.048  3.458 

 
 
14. TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA 

 U hiljadama dinara 
 2017.  2016. 

    

Troškovi amortizacije nekretnina 2.785  2.785 

    

 2.785  2.785 

 
 
15. NEMATERIJALNI TROŠKOVI  

 U hiljadama dinara 
 2016.  2016. 

    

Troškovi poreza 617  621 

Ostali nematerijani troškovi 42  60 

    

 659  681 





НИКОЛА ТЕСЛА ЕЛЕКТРОНСКА ИНДУСТРИЈА АД 

БЕОГРАД, Булевар краља Александра 403 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017 ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Београд,  април , 2018.године 

 

 

 

 

 

 



 

На основу члана 50. Закона о тржишту капитала (Сл. гласник РС бр. 31/2011) и члана 3. Правилника о 

садржини , форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних 

друштава („Сл. Гласник РС бр.14/2012) Акцинарско друштво“ НИКОЛА ТЕСЛА ЕИ“ , БЕОГРАД, 

Булевар краља Александра 403, доноси годишњи извештај о пословању следећег садржаја: 

 

 

 

 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ ИЗВЕШТАВАЊА 

2. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТАВА ЗА 2017. ГОДИНУ 

3. ИЗЈАВА ЛИЦА ОДГОВОРНИХ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

4. ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2017. ГОДИНУ 

Биланс стања,  

Биланс успеха,  

Извештај о  остлом резлтау  

Извештај о токовима готовине, 

Извештај о променама на капиталу и  

Напомене уз финансисјке извештаје 

5. ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

6. ОДЛУКА НАДЛЕЖНОГ ОРАГАНА О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

7. ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ ИЗВЕШТАВАЊА 

1.1.  Пословни име : 

        НИКОЛА ТЕСЛА ЕИ АД 

1.2.  Седиште и адреса 

        БЕОГРАД, Булевар краља Александра 403 

1.3.  Датум оснивања 

        10.02.1947. 

1.4. Maтични број   

     07011369 

1.5. Број и датум решења у Агенцији за привредне регистре 

             BD 2306/2005   od 21.02.2005.     

1.6.  ПИБ – порески индетификациони број 

      100007026 

1.7.  Шифра делатности 

             9522  -поправка апарата за домаћинство, кућне и баштенске потребе 

1.8. Телефон и факс 

              011-3214500  

1.9.  Е-маил адреса 

www.ei-n tesla.rs 

1.10.  Текући рачуни и банке код којих се воде 

                 Алфа банка а.д. Београд -180-1041210004376-14 

1.11. Име и презиме директора 

Бојан Крстић 

 

 

 

http://www.ei-n/


 

 

2.  ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА ЗА 2017 ГОДИНУ 

2.1. Представљање Друштва         

Привредно друштво „Никола Тесла ЕИ“ основано је 10.02.1947.године. Друштво је приватизовано  у 

складу са важећим Законом о приватизацији („Сл. Гласник РС“ 38/01;18/03;45/05) и одредбама 

Уредбе  о продаји капитала и имовине јавном аукцијом („Сл. Гласник РС“52/05) , када је Агенција за 

приватизацију  дана 08.08.2006. године закључила Уговор о продаји капитала методом јавне 

акукције са купцем друштвеног капитала Радославом Марићем. 

 

Скупштина Друштва „ Никола Телса ЕИ „  усвојила је дана 28.11.2006. године Уговор о 

организовању Друштва са ограниченом одговорношћу у Акционарско друштво . На основу тог 

Уговора основни капитал Друштва подељен је на 68.434 акије појединачне номиналне вредности 

500,00 динара. 

Скупштина акционара „Никола Тесла ЕИ „ АД дана 23.07.2007. донела је Одлуку о повећању 

основног капитала по основу обавезног инвестирања , а у складу са Уговором о продаји капитала 

методом јавне аукције . На основу тога издато је 8.568 акција , појединачне номиналне вредности од 

500,00 динара. 

 

Основни капитал друштва на данашњи дан се састоји од 77.002 акције номиналне вредности 500,00 

динара које  носе ознаку  CFI код: ЕSVUFR;  ISIN број: RSNITSE89499 и укључене су на тржишни  

сегмент –MTP Belex - Београдске берзе АД Београд.  

Подаци о члановима управе  

  

Директор Друштва : Бојан Крстић 

   Одбор директора :  

1. Бојан Крстић,  

2. Ненад Бурсаћ ,  

3. Селимир Васојевић, неизвршни директор и председник Одбора директора  

        

Укупан број запослених лица и њихова стручна спрема у предходној години:   

              

Година НKВ ПKВ КВ ССС ВШС ВСС 

2017. - - - - - - 

    Oд 29.10.2015. – нема запослених, једином запосленом је раскинут уговор као технолошком 

вишку. 

 

 



На дан састављања извештаја  ,а према подацима из Централног регистра депо и клиринга  хартија од 

вредности, првих десет акционара и њихов проценат учешћа у капиталу друштва је следећи: 

Име/пословно 

име имаоца 
Број  акција са правом гласа Проценат  

ТИВ ПРОДУКТ ДОО  43.981 57,12% 

Бјелопетровић Душан 20.831 27,05% 

Акционарски фонд 3.360 4,36% 

Дејановски Јовица  100 0,13% 

Тордај Дивна 71 0,09% 

Ташић Милина 63 0,08% 

Ташић Марија 61 0,08% 

Миличевић Стеван 60 0,07% 

Џунић Марица 54 0,07% 

Танасковић Драгослав 36 0,04% 

Ћордаш Михајило 36 0,04% 

 

Напомена: Извод из Централног регистра дана 10.04.2018. године. 

   

2.2. Резултати пословања у 2017. години 

Биланс успеха 

Структура прихода и расхода и оствареног резлтата пословања у 2017. години 

СТРУКТУРА ПРИХОДА И РАСХОДА 2017 2016 

      

Пословни приходи 0,00 0,00 

Пословни расходи 3.444.000,00 3.487.000,00 

ПОСЛОВНИ ДОБИТАК/ГУБИТАК -3.444.000,00 -3.487.000,00 



      

Финансијски приходи 0,00 0,00 

Финансијски расходи 0,00 0,00 

ДОБИТАК/ГУБИТАК ИЗ ФИНСНСИРАЊА 0,00 0,00 

      

Приходии од усклађивања вред.остале имовине 

која се исказје по фер вредности 0,00 0,00 

Расходи од усклађивања вред.остале имовине 

која се исказје по фер вредности 0,00 0,00 

Остали приходи 0,00 0,00 

Остали расходи 0,00 0,00 

      

ДОБИТАК/ГУБИТАК  ИЗ РЕДОВНОГ 

ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА -3.444.000,00 -3.487.000,00 

Нето губитак пословања које се 

обуставља,расходи промене рачун.политике и 

исрпвка грешке ранијих година  4.00 0.00 

НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК -3.448.000,00 -3.487.000,00 

 

 

Привредно друштво је у билансу успеха на дан 31.12.2017. године исказало губитак у износу од  

3.448.000,00 динара ,  с обзиром да није било пословне активности.   

Највеће учешће у висини исказаног губитка око 70% чинили су трошкови амортизације.Високо учешће 

амортизације у губитку је упозорење да привредно друштво није довољно профитабилно употребило 

сопствену имовину. 

 

Биланс стања  

У 2017. години у билансу стања није било значајнијих промена на позицијама основних средстава . 

Повећања су исказана на позицији краткорочних финансијских обавеза ( групе конта 42  и 43 ) , што се у 

потпуности одразило на пословни губитак, имајући у виду чињеницу, да у 2017 практично није било 

пословне активности довољне да покрије целокупне трошкове привредног друштва.  

 

 

 



 

 

Стање  имовине друштва 

 

Назив и врста  Место  Површина објекта (m2) 

Грађевинско земљиште 
Београд, Булевар краља 

Александра 403 
2h 97a 26m2 

Пословна зграда  
Београд, Булевар краља 

Александра 403 
360 

Зграда 1 Београд 79 

Зграда 2 Београд 28 

Зграда 3 Београд 835 

Зграда 4 Београд 649 

Зграда 5 Београд 354 

Зграда 8 Београд 193 

Зграда 9 Београд 120 

Зграда 10 Београд 108 

Зграда 14 Београд 16 

Зграда 15 Београд 12 

Зграда 16 Београд 12 

Зграда  17 Београд 7 

Постројења и опрема Београд  

 

           Вредност имовине  на дан 31.12.2017. године u динарима  износи  93.579.951,82 

 



 

 

 

Значајни показатељи пословања и успешности 

Ликвидност I степена 

 

= 

готовина и гот. еквиваленти 

краткорочне обавезе 

 

= 

АОП 0068 

АОП 0442 

 

= 
0,00 

Ликвиднос II степена 

 

= 

обртна имовина - залихе 

краткорочне обавезе 

 

= 

АОП0043-АОП0044 

АОП 0442 

 

= 
0,00 

Рацио нето обртног 

фонда 
= 

обртна имовина - краткорочне 

обавезе 

обртна средства 

 

= 

АОП0043-АОП0442 

АОП 0043 

 

= 
0,00 

Финансијска 

стабилност 
= 

сопствени капитал 

пословна пасива 

 

= 

АОП 0401 

АОП 0464 

 

= 
0,65 

Рентабилитет укупног 

капитала 

након опорезивања 

= 
_____нето добитак_______ 

Просечна посл.пасива 

 

= 

АОП 1064  

АОП 0464 

 

= 
0,0 

 

Привредно друштво „Никола Тесла ЕИ“ а.д. Београд , током предходне 2017. gодине, било је у блокади, 

и то од   09.04.2015. у непрекидној блокади, што је утицало како на пословну активност тако и на 

исказане резултате пословања. Привредно друштво још увек носи терет нерешених радних спорова из 

година  пре приватизације, али у много мањој мери него што је to билo у претходним годинама .Укупан 

износ блокаде без камате износи : 2.826.994,42 динара.  

2.3. Положај на тржишту роба и услуга, главни кокнуренти и процена њиховог учешћа на 

тржишту 

Привредно друштво због константне нe неликвидности и блокаде са којом се борило током 2017. године 

није довољно присутно на тржишту. 

2.4. Очекивани развој друштва у наредном периоду, као и главни ризици и претње којима је 

друштво изложено 
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