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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 
 
Оснивачу и в.д. Директору Предузећа  
ЈП АДА ЦИГАНЛИЈА, Београд 

 

Квалификовано мишљење 
 

Извршили смо ревизију финансијских извештаја Јавног предузећа за уређење, коришћење и одржавање 
АДА ЦИГАНЛИЈА, Београд (у даљем тексту: „Предузеће“), који обухватају биланс стања на дан 31. децембар 
2020. године и биланс успеха, извештај о осталом резултату, извештај о променама на капиталу и извештај 
о токовима готовине за годину која се завршава на тај дан, као и напомене уз финансијске извештаје које 
укључују сумарни преглед значајних рачуноводствених политика. 

 

По нашем мишљењу, осим за ефекте питања описаних у одељку Основа за квалификовано мишљење, 
приложени финансијски извештаји истинито и објективно приказују финансијску позицију Предузећа на 
дан 31. децембар 2020. године и резултате његовог пословања и токове готовине за годину која се 
завршава на тај дан у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије. 

 

Основа за квалификовано мишљење 
 

Спровели смо поступак независне потврде салда према купцима и добављачима Предузећа. Одговоре на 
већину послатих конфирмација нисмо добили, док одговори које смо добили показују неслагања. Нисмо 
били у могућности да се алтернативним поступцима ревизије у потпуности уверимо у објективност 
евидентираних потраживања и обавеза Предузећа на дан 31. децембар 2020. године. 

 

Предузеће је у финансијским извештајима на дан 31. децембар 2020. године исказало потраживања по 
основу продаје у износу од 55.781 хиљада динара. На основу расположиве документације, нисмо били у 
могућности да се уверимо у наплативост потраживања нити да проценимо да ли и у ком износу треба 
обезбедити исправку вредности на терет резултата текуће године. 

 

Као што је обелодањено у напоменама уз финансијске извештаје, исказана књиговодствена вредност 
основног капитала не одговара вредности основног капитала уписаног у Регистар привредних субјеката 
Агенције за привредне регистре. Наведена разлика је настала припајањем Предузећа „Језеро“д.о.о. 
Београд Предузећу. На основу расположиве документације нисмо били у могућности да утврдимо ефекте 
које горе наведена чињеница има на финансијске извештаје на дан 31. децембар 2020. године. 

 

Приложени финансијски извештаји Предузећа на дан 31. децембар 2020. године не садрже резервисања за 
примања запослених по основу отпремнина које се запосленима исплаћују након испуњених услова за 
одлазак у пензију, као и за јубиларне награде, чија је исплата дефинисана колективним уговором, а која се 
врше у складу са одредбама Одељка 28 МСФИ за МСП – “Примања запослених”. Услед недостатака 
поузданих информација, нисмо били у могућности да утврдимо ефекте које би наведено питање имало на 
финансијске извештаје Предузећа на дан 31. децембар 2020. године. 
 

Предузеће је у финансијским извештајима на дан 31. децембар 2020. године исказало дугорочна 
резервисања по основу судских спорова у износу од 13.758 хиљада динара. Против Предузећа је покренуто 
више судских спорова чија је укупна вредност без судских трошкова исказана у износу од РСД 759.482 
хиљада. На основу доступних информација и прегледа судских спорова, нисмо били у могућности да се 
уверимо да ли је потребан додатни износ резервисања у складу са одредбама Одељка 21 МСФИ за МСП – 
“Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална имовина”. 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 
 
Основа за квалификовано мишљење (Наставак) 
 
Ревизију смо извршили у складу са Међународним стандардима ревизије (МСР). Наше одговорности у 
складу са тим стандардима су детаљније описане у одељку извештаја који је насловљен Одговорности 
ревизора за ревизију финансијских извештаја. Ми смо независни у односу на Предузеће у складу са 
Етичким кодексом за професионалне рачуновође Одбора за међународне етичке стандарде за рачуновође 
(ИЕСБА Кодекс) и етичким захтевима који су релевантни за нашу ревизију финансијских извештаја у 
Републици Србији, и испунили смо наше друге етичке одговорности у складу са овим захтевима и ИЕСБА 
Кодексом. Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и адекватни да нам пруже 
основу за наше квалификовано мишљење. 

 

Скретање пажње 
 

Као што је обелодањено у напомени 6. уз финансијске извештаје, предузеће не поседује имовинску-правну 
документацију којом би доказало власништво над свим непокретностима и има нерешене имовинско-
правне односе са Оснивачем, ЈВП Београдводе Београд, као и другим корисницима земљишта који су то 
пpаво стекли јавним надметањем.  

 
Наше мишљење не садржи резерву по напред наведеном питању.  

 

Одговорност руководства и лица овлашћених за управљање за финансијске извештаје 
 

Руководство је одговорно за припрему финансијских извештаја који дају истинит и објективан приказ у 
складу са рачуноводственим прописима Републике Србије и за оне интерне контроле за које одреди да су 
потребне за припрему финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, 
настале услед криминалне радње или грешке.  

 
При састављању финансијских извештаја, руководство је одговорно за процену способности Предузећа да 
настави са пословањем у складу са начелом сталности, обелодањујући, по потреби, питања која се односе 
на сталност пословања и примену начела сталности пословања као рачуноводствене основе, осим ако 
руководство намерава да ликвидира Предузеће или да обустави пословање, или нема другу реалну 
могућност осим да то уради.  

 
Лица овлашћена за управљање су одговорна за надгледање процеса финансијског извештавања 
Предузећа. 
 

Одговорности ревизора за ревизију финансијских извештаја 
 

Наш циљ је стицање уверавања у разумној мери о томе да финансијски извештаји, узети у целини, не 
садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке; и издавање 
извештаја ревизора који садржи наше мишљење. Уверавање у разумној мери означава висок ниво 
уверавања, али не представља гаранцију да ће ревизија спроведена у складу са МСР увек открити 
материјално погрешне исказе ако такви искази постоје. Погрешни искази могу да настану услед 
криминалне радње или грешке и сматрају се материјално значајним ако је разумно очекивати да ће они, 
појединачно или збирно, утицати на економске одлуке корисника донете на основу ових финансијских 
извештаја. 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (Наставак) 
 

Одговорности ревизора за ревизију финансијских извештаја (Nastavak) 
 
Као део ревизије у складу са МСР, ми примењујемо професионално просуђивање и одржавамо 
професионални скептицизам током ревизије. Исто тако, ми: 

 

• Вршимо идентификацију и процену ризика од материјално значајних погрешних исказа у 
финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке; осмишљавање и 
обављање ревизијских поступака који су прикладни за те ризике; и прибављање довољно 
адекватних ревизијских доказа да обезбеде основу за мишљење ревизора. Ризик да неће бити 
идентификовани материјално значајни погрешни искази који су резултат криминалне радње је 
већи него за погрешне исказе настале услед грешке, зато што криминална радња може да укључи 
удруживање, фалсификовање, намерне пропусте, лажно представљање или заобилажење интерне 
контроле.  
 

• Стичемо разумевање о интерним контролама које су релевантне за ревизију ради осмишљавања 
ревизијских поступака који су прикладни у датим околностима, али не у циљу изражавања 
мишљења о ефикасности система интерне контроле Предузећа.  
 

• Вршимо процену примењених рачуноводствених политика и у којој мери су разумне 
рачуноводствене процене и повезана обелодањивања које је извршило руководство.  
 

• Доносимо закључак о прикладности примене начела сталности као рачуноводствене основе од 
стране руководства и, на основу прикупљених ревизијских доказа, да ли постоји материјална 
неизвесност у вези са догађајима или условима који могу да изазову значајну сумњу у погледу 
способности Предузећа да настави са пословањем у складу са начелом сталности. Ако закључимо 
да постоји материјална неизвесност, дужни смо да у свом извештају скренемо пажњу на повезана 
обелодањивања у финансијским извештајима или, ако таква обелодањивања нису адекватна, да 
модификујемо своје мишљење. Наши закључци се заснивају на ревизијским доказима 
прикупљеним до датума извештаја ревизора. Међутим, будући догађаји или услови могу за 
последицу да имају да Предузеће престане да послује у складу са начелом сталности.  
 

• Вршимо процену укупне презентације, структуре и садржаја финансијских извештаја, укључујући 
обелодањивања, и да ли су у финансијским извештајима приказане основне трансакције и догађаји 
на такав начин да се постигне фер презентација.  

 
Ми саопштавамо лицима овлашћеним за управљање, између осталог, планирани обим и време ревизије и 
значајне ревизијске налазе, укључујући све значајне недостатке интерне контроле које смо 
идентификовали током ревизије.  
 
У Београду, 11. маја 2021. године 

 
                                                                                                                                                 Александар Милосављевић 
                                                                                                                                          Лиценцирани овлашћени ревизор 



















































 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– БЕОГРАД, 30. април 2021. ГОДИНЕ – 

НАПОМЕНЕ УЗ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 

ЗА 2020. ГОДИНУ 

ЈП "АДА ЦИГАНЛИЈА" 
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II. НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ 

Основни подаци о друштву: 

Пун назив: Јавно предузеће за уређење коришћење и одржавање Адa Циганлијa Београд 

Скраћени назив: ЈП "Ада Циганлија " 

Седиште: Београд  

Величина: средње правно лице  

Облик организовања: Јавно предузеће  

Матични број: 07451440 

Шифра делатности: 8130 

ПИБ: 100115129 

 

1. Историјат  

Одлуком Народног одбора града Београда бр. 4О22/57 од 25.10.1957. године 

основана је Дирекција за изградњу и уређење Аде Циганлије. Дирекција за изградњу и 

уређење Аде Циганлије је 1977. године преименована у СИЗ за развој, изградњу и 

коришћење Аде Циганлије и Аде Међице. Током 1987. године СИЗ је прерастао у Радну 

организацију за развој, изградњу и коришћење Аде Циганлије и Аде Међице. Дана 

29.12.1989. године РО је прерасла у Предузеће у друштвеној својини за уређење, коришћење 

и одржавање „Ада Циганлија" са п.о. Београд које је уписано у регистар Окружног 

привредног суда у Београду, Решењем Фи.бр. 726/89. године. Године 2001. извршена је 

промена облика организовања Друштвеног предузећа у Јавно предузеће за обављање 

делатности од општег интереса за град Београд. Предузеће је основано од стране Скупштине 

града Београда, Решењем о организовању Д.П. „Ада Циганлија“ као јавног предузећа за 

обављање делатности од општег интереса за град Београд број: 3-449/01-XИИИ-01, од 19. 

октобра 2001. године. 

 

Од тада, Предузеће послује под називом: Јавно предузеће за уређење, коришћење и 

одржавање „Ада Циганлија" Београд (Чукарица). Превођење из Трговинског суда у Београду 

у Агенцију за привредне Регистре у Регистар привредних субјеката извршено је Решењем 

број БД 36030/2005 од 13.02.2006. године. У 2013. години Предузеће је започело радње око 

усклађивања Закона о јавним предузећима. Дана 01.04.2013. године Управни одбор на 

деветој седници донео је Статут Јавног предузећа за уређење, коришћење и одржавање „Ада 

Циганлија" Београд. Скупштина града Београда, на седници одржаној 30. маја 2013. године 

донела је  Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа „Ада Циганлија" 

Београд. Дана 30.01.2014. године Надзорни одбор је на својој четвртој редовној седници 

донео Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног предузећа за уређење, коришћење и 

одржавање „Ада Циганлија" Београд, број 3/14.3-ХО од 30.01.2014. године. Привремени 

орган града Београда донео је Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и 

допунама Статута Јавног предузећа за уређење, коришћење и одржавање „Ада Циганлија" 

Београд, Број: 110-1179/14-Ц-20 од 28. фебруара 2014.  
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Уговором о припајању од 30.04.2015. године, дошло је до статусне промене припајања 

привредног друштва „Језеро" доо, МБ 17077686, као друштва преносиоца, Јавном предузећу 

„Ада Циганлија" Београд, као друштва стицаоца, регистровано код Агенције за привредне 

регистре 04.06.2015. године и то тако што друштво преносилац преноси целокупну своју 

имовину, обавезе и потраживања Друштву стицаоца и престаје са постојањем, док Друштво 

стицалац наставља да послује под истим пословним именом, седиштем и претежном 

делатношћу у складу са одредбама Уговора и Закона о привредним друштвима и као 

универзални правни следбеник Друштва преносиоца. 

1.2  Делатност 

Основна делатност ЈП „Ада Циганлија" је уређење, коришћење и одржавање Аде 

Циганлије. Предузеће обавља делатност на подручју Аде Циганлије, одржава и стара се о 

отвореном јавном купалишту, јавним паркиралиштима, санитарним објектима, спортским 

теренима и другим пратећим објектима на Ади Циганлији. Сваке године Предузеће уводи 

нове садржаје у сврху спортских такмичења, рекреације и одмора грађана. Предузеће има 

право да обавља и остале регистроване делатности, као и да обавља послове 

спољнотрговинског промета.    

1.3 Органи друштва 

Према Статуту, органи друштва су: 

               – Директор, као орган пословођења; 

            – Надзорни одбор, као орган надзора. 

1.4 Број запослених у друштву 

ЈП Ада Циганлија је на дан 31. децембра 2020. године имало 82. запослених. 

Квалификациона структура запослених је следећа:     

                                                                                        

– висока стручна спрема  17 

– виша стручна спрема 8 

– средња стручна спрема  37 

– квалификовани радници  9 

– полуквалификовани радници  1 

– неквалификовани радници 10 

   Укупно: 82 
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРИКАЗИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ 

ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД 

 

2.1. Основе за састављање и презентацију финансијских извештаја  

 

Правна лица и предузетници у Републици Србији су у обавези да вођење пословних књига, 

признавање и процењивање имовине и обавеза, прихода и расхода, састављање, 

приказивање, достављање и обелодањивање финансијских извештаја врше у складу са 

Законом о рачуноводству, објављеном у „Сл. гласнику РС“ бр. 73/2019 (у даљем тексту 

„Закон“), као и у складу са осталом применљивом поџаконском регулативом. Привредно 

друштво, као средње правно лице, одабрало је да примењује Међународни стандард 

финансијског извештавања за мала и средња правна лица („МСФИ за МСП“). 

 

Решењем Министарства финансија Републике Србије о утврђивању превода Међународног 

стандарда финансијског извештавања за мала и средња правна лица, објављеном у „Сл. 

гласнику РС“ бр. 83/2018, од 29. октобра 2018. године (у даљем тексту „Решење“), утврђен је 

и објављен превод МСФИ за МСП, који је одобрен и издат од стране Одбора за међународне 

рачуноводствене стандарде (Интернатионал Аццоунтинг Стандардс Боард – ИАСБ) у јулу 

2009. године, са изменама и допунама из маја 2015. године. Решењем је прописано да ће 

наведени МСФИ за МСП почети да се примењују од финансијских извештаја који се 

састављају на дан 31. децембра 2019. године, са дозвољеном ранијом применом за 

састављање финансијских извештаја на дан 31. децембра 2018. године, уз обелодањивање 

одговарајућих информација о томе у Напоменама уз финансијске извештаје. 

 

Друштво је, у складу са параграфом 35.7 МСФИ за МСП, извршило анализу и признавање 

свих средстава и обавеза чије признавање захтева МСФИ за МСП. Извршено признавање 

средстава и обавеза, односно промена рачуноводствених политика није имало утицаја на 

финансијску позицију, финансијске перформансе и токове готовине о којим је Друштво 

извештавало. 

 

Финансијски извештаји су приказани у формату прописаном Правилником о садржини и 

форми образаца финансијских извештаја за друштва, задруге и предузетнике („Сл. гласник 

РС“, бр. 95/2014 и 144/2014). Овим правилником правно су дефинисани обрасци 

финансијских извештаја и садржина позиција у обрасцима, као и минимум садржаја 

напомена уз те извештаје. Поред наведеног поједина законска и поџаконска регулатива 

прописује рачуноводствене поступке, вредновања и обелодањивања која у појединим 

случајевима одступају од захтева МРС/МСФИ и СИЦ/ИФРИЦ Тумачења, односно МСФИ за 

МСП. Рачуноводствени прописи Републике Србије одступају од МСФИ за МСП у следећем:  

 

• Учешће запослених у добити се евидентира преко нераспоређене добити, а у складу 

са Правилником о контном оквиру, а не на терет резултата периода, како се то захтева према 

Одељку 28 МСФИ за МСП „Примања запослених”  
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• Ванбилансна средства и обавезе су приказана на обрасцу биланса стања. Ове ставке 

по дефиницији МСФИ не представљају ни средства ни обавезе. 

 

Сходно наведеном, а имајући у виду потенцијално материјалне ефекте које одступања 

рачуноводствених прописа Републике Србије од МСФИ за МСП могу имати на реалност и 

објективност финансијских извештаја Друштва, приложени финансијски извештаји се не 

могу сматрати финансијским извештајима састављеним у сагласности са МСФИ за МСП. 

 

Друштво је у састављању ових финансијских извештаја примењивало рачуноводствене 

политике образложене у Напомени 3. Ове политике су конзистентно примењене на све 

приказане године, осим ако није другачије назначено. 

 

Састављање финансијских извештаја у складу са МСФИ за МСП захтева примену извесних 

кључних рачуноводствених процена. Оно, такође, захтева да руководство користи своје 

просуђивање у примени рачуноводствених политика Друштва. Области које захтевају 

просуђивање већег степена или веће сложености, односно области у којима претпоставке и 

процене имају материјални значај за финансијске извештаје обелодањени су у Напомени 4. 

Финансијски извештаји Друштва су исказани у хиљадама динара. Динар представља 

званичну извештајну валуту у Републици Србији. 

 

Финансијски извештаји су састављени у складу са начелом историјског трошка, осим ако је 

другачије наведено у рачуноводственим политикама које су дате у даљем тексту. 

 

2.2. Прерачунавање страних валута 

Сва средства и обавезе у страним средствима плаћања се на дан извештавања прерачунавају 

у њихову динарску противвредност применом званичног девизног курса Народне банке 

Србије важећег на тај дан (Напомена 26). Трансакције у страној валути се прерачунавају у 

функционалну валуту применом девизних курсева важећих на дан трансакције или 

вредновања по коме се ставке поново одмеравају.  

 

Позитивне и негативне курсне разлике настале из измирења таквих трансакција и из 

прерачуна монетарних средстава и обавеза изражених у страним валутама на крају године, 

признају се у билансу успеха, као део финансијских прихода, односно финансијских расхода. 

 

2.3. Упоредни подаци 

Упоредне податке и почетна стања чине подаци садржани у финансијским извештајима за 

2019. годину.  

 

 

 



Привредно друштво ЈП Ада Циганлија 

Напомене уз финансијске извештаје за 2020. годину 

 

6 

2.4. Принцип сталности пословања 

 

Приложени финансијски извештаји су састављени у складу са начелом сталности пословања 

правног лица.  

 

Друштво треба да обелодани све претпоставке руководства везане за будућност, као и 

кључне основе за процену неизвесности на дан извештавања, које носе значајан ризик везан 

за промене књиговодствених вредности средстава и обавеза у наредном извештајном 

периоду. Друштво треба да обелодани следеће, везано за наведена средства и обавезе: 

 

(а) њихову природу 

(б) њихову књиговодствену вредност на дан извештавања 

(ц) планове руководства за превазилажење неизвесности. 

 

Напред наведено указује на постојање материјално значајних неизвесности, које могу да 

изазову сумњу у способност Друштва да настави са пословањем у складу са начелом 

сталности пословања. Руководство Друштва сматра да наведене чињенице неће утицати на 

генерисање довољних новчаних средстава потребних за сервисирање обавеза Друштва на 

време и обезбеђење континуитета пословања. Финансијски извештаји не укључују корекције 

које би могле да настану као последица поменутих неизвесности. 

 

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 

3.1 Нематеријална улагања 

 

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

након почетног признавања вреднује се по својој набавној вредности, односно цени коштања 

умањеној за кумулирану амортизацију и евентуалне акумулиране губитке по основу 

обезвређења на начин прописан у Одељку 18 - Нематеријална имовина осим гудвила и 

Одељку 19 - Пословне комбинације и гудвил.  

Амортизација нематеријалне имовине врши се путем пропорционалног метода и то 

применом стопе утврђене на основу процењеног корисног века трајања, на основицу коју 

чини набавна вредност умањена за резидуалну вредност.  

Претпоставља се да је резидуална вредност нематеријалне имовине са коначним веком 

трајања 0, осим ако постоји обавеза треће стране да купи имовину на крају њеног века 

трајања, или ако постоји активно тржиште за имовину, а резидуална вредност се може 

утврдити позивањем на то тржиште и вероватно је да ће тако тржиште постојати на крају 

века трајања имовине.  
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Ако није могућа поуздана процена корисног века трајања нематеријалне имовине, она се 

амортизује у периоду од 10 година. 

Гудвил се амортизује пропорционалном методом у периоду од 10 година. 

Преиспитивање усвојеног метода амортизације, као и корисног века трајања, се врши на 

крају обрачунског периода (пословне године) уколико постоје наговештаји да је дошло до 

значајне промене у односу на претходни период.  

Улагања у развој се исказују као расход периода. 

3.2 Основна средства 

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

која испуњава услове за признавање као основно средство, почетно се мери по набавној 

вредности, односно цени коштања, а након почетног признавања се мери по набавној 

вредности, односно цени коштања умањеној за акумулирану амортизацију и за евентуалне 

акумулиране губитке по основу обезвређења , на начин прописан у Одељку 17 - Некретнине, 

постројења и опрема.  

Накнадни издаци се укључују у набавну вредност уколико испуњавају критеријуме 

дефинисане параграфом 17. тачка 10 МСФИ за МСП. 

Накнадни издаци који не испуњавају наведени критеријум, односно који служе 

свакодневном или редовном сервисирању или одржавању НПО не улазе у вредност НПО, већ 

се исказују на терет расхода периода у коме су настали.  

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

на основу процењеног века трајања, на основицу коју чини набавна вредност/цена коштања 

умањена за резидуалну вредност. 

Обрачун амортизације почиње од првог дана у односу на месец у којем је основно средство 

стављено у употребу, односно од када је расположиво за коришћење.  

Обрачун амортизације престаје када средство престаје да се признаје, односно када је већ у 

потпуности отписано, расходовано или на било који начин отуђено. 

3.3 Инвестиционе некретнине 

Инвестиционе некретнине представљају некретнине (земљиште или зграда - или део зграде, 

или оба) које власник држи ради остваривања прихода од издавања у закуп или ради увећања 

вредности капитала или ради једног и другог. Под инвестиционим некретнинама не 

подразумевају се некретнине које се држе ради коришћења у производњи или набавци 

добара или услуга или у административне сврхе, као и некретнине које се држе ради продаје 

у редовном процесу пословања. 
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Инвестиционе некретнине се након почетног признавања вреднују по фер вредности, која 

представља вредност на отвореном тржишту коју годишње утврђују екстерни проценитељи. 

Фер вредност се заснива на ценама понуде на активном тржишту коригованим, уколико је 

неопходно, за било коју промену у природи, локацији или стању специфичног средства. 

Уколико Друштво процени да процена фер вредности није доступна без прекомерних 

трошкова тада ће се инвестициона некретнина обухватити као остала некретнина у складу са 

МСФИ за МСП, све док не постане доступно одмеравање по фер вредности. 

  

Накнадни издаци се капитализују само када је вероватно да ће будуће економске користи 

повезане са тим издацима припасти Друштву и да могу поуздано да се утврде. Трошкови 

текућег одржавања терете трошкове периода у коме настану.  

3.4.Залихе 

Процењивање залиха материјала, резервних делова, ситног инвантара и робе, врши се на 

начин прописан у Одељку 13 – Залихе. 

Залихе се вреднују по нижој од набавне вредности, односно цене коштања и нето продајне 

вредности. Набавна вредност материјала и робе представља вредност по фактури добављача 

увећану за транспортне и остале зависне трошкове набавке. Цена коштања готових 

производа и недовршене производње обухвата утрошене сировине, директну радну снагу, 

остале директне трошкове и припадајуће режијске трошкове производње (засноване на 

нормалном коришћењу производног капацитета). Нето продајна вредност је процењена 

продајна цена у уобичајеном току пословања, умањена за процењене варијабилне трошкове 

продаје. 

Излаз са залиха се утврђује методом просечне пондерисане цене. 

Терећењем осталих расхода врши се исправка вредности залиха материјала и робе у 

случајевима када се оцени да је потребно свести вредност залиха на њихову нето продајну 

вредност. 

3.5 Резервисања 

Правно лице врши резервисање у свим оним случајевима када вредност тих резервисања није 

безначајна. Сматра се да је вредност резервисања значајна уколико њихова кумулативно 

процењена вредности износи најмање 3% укупних прихода друштва за обрачунски период 

(пословну годину) која претходи обрачунском периоду за који се уводе резервисања.  

Резервисања се признају у износима који представљају најбољу процену издатака захтеваних 

да се измири садашња обавеза на датум биланса стања. Трошак резервисања се признаје у 

расходима периода. 

Када је ефекат временске вредности новца значајан, износ резервисања је садашња вредност 

очекиваних издатака захтеваних да се обавеза измири, добијен дисконтовањем помоћу стопе 

пре пореза која одражава текуће тржишне процене временске вредности новца и ризике 

специфичне за обавезу. Када се користи дисконтовање, књиговодствена вредност 

резервисања се повећава у сваком периоду, тако да одражава проток времена. Ово повећање 

се исказује као трошак позајмљивања. 
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Резервисања се поново разматрају на сваки датум биланса стања и коригују ради одражавања 

најбоље текуће процене.  

Када више није вероватно да ће одлив ресурса који представљају економске користи бити 

захтеван, резервисање се укида у корист биланса успеха текуће године. Резервисања се не 

признају за будуће пословне губитке. 

Потенцијалне обавезе се не признају у финансијским извештајима. Потенцијалне обавезе се 

обелодањују у напоменама уз финансијске извештаје, осим ако је вероватноћа одлива 

ресурса који садрже економске користи веома мала.  

Друштво не признаје потенцијална средства у финансијским извештајима. Потенцијална 

средства се обелодањују у напоменама уз финансијске извештаје, уколико је прилив 

економских користи вероватан. 

3.6 Примања запослених 

Друштво обезбеђује отпремнине приликом одласка у пензију и јубиларне награде. Право на 

ове накнаде је обично условљено остајањем запосленог лица у служби до старосне границе 

одређене за пензионисање и до остварења минималног радног стажа. Очекивани трошкови за 

поменуте накнаде се акумулирају током периода трајања запослења.  

Правно лице врши резервисање у свим оним случајевима када вредност тих резервисања није 

безначајна. Сматра се да је вредност резервисања значајна уколико њихова кумулативно 

процењена вредности износи најмање 3% укупних прихода друштва за обрачунски период 

(пословну годину) која претходи обрачунском периоду за који се уводе резервисања.  

Када је ефекат временске вредности новца материјалан, износ резервисања треба да буде 

садашња вредност очекиваног износа за измирење обавеза. Дисконтна стопа (или стопе) 

треба да буде стопа (или стопе) пре опорезивања која одражава тренутне тржишне оцене 

временске вредности новца. У недостатку поузданијих показатеља примењује се референтна 

стопа НБС као дисконтна стопа, која је актуелна у моменту увођења резервисања. Сматра се 

да је ефекат временске вредности новца материјалан уколико се резервисање врши за период 

који је дужи од 5 година. 

Резервисања треба да се користе само за издатке за које су резервисања почетно призната. 

Резервисања се морају преиспитати на дан сваког биланса стања и то тако да одражавају 

најбољу садашњу процену. Након преиспитивања евентуално се врши корекција износа 

резервисања према новој процени. Свако кориговање претходно признатих износа се 

признаје на терет расхода, односно у корист прихода, осим уколико резервисање није 

првобитно признато као део набавне вредности средства. Ако се утврди да резервисање више 

не задовољава услове за признавање, оно се укида у корист прихода. 
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3.7 Признавање прихода  

Процењивање позиција биланса успеха односно позиција прихода и расхода (пословних, 

финансијских и осталих) врши се на начин прописан у Одељку 5 – Извештај о укупном 

резултату и Билансу успеха и Одељку 23 – Приходи. 

Друштво признаје приход када се износ прихода може поуздано измерити и када је 

вероватно да ће у будућности Друштво имати прилив економских користи. Приход се 

признаје у висини фер вредности примљеног износа или потраживања по основу продаје 

роба и услуга у току нормалног пословања Друштва. Приход се исказује без ПДВ-а, 

повраћаја робе, рабата и попуста.  

Приход од камата 

Приход од камата потиче од камата на депонована средства код банака. Приходи од камата 

се признају у периоду у коме је Друштво стекло право да прими камату. 

Приход од закупнина 

Приход од закупнина потиче од давања инвестиционих некретнина у оперативни закуп и 

обрачунава се на пропорционалној основи током периода трајања закупа. 

 

3.8 Порез на добит  

Трошкови пореза на добит периода обухватају текући и одложени порез. Порез се признаје у 

билансу успеха, осим до висине која се односи на ставке које су директно признате у 

капиталу. У том случају порез се такође признаје у капиталу. 

Текући порез  

Порез на добитак се обрачунава и плаћа у складу са одредбама Закона о порезу на добит 

правних лица и релевантним подзаконским актима. Порез на добитак обрачунава се 

применом стопе од 15% на пореску основицу исказану у пореском билансу. 

Губици из текућег периода могу се пренети на рачун добити утврђене у годишњем пореском 

билансу из будућих обрачунских периода, али не дуже од пет година.  

Одложени порез 

Одложени порез на добит се укалкулисава у пуном износу, коришћењем методе обавеза, за 

привремене разлике које настану између пореске основице средстава и обавеза и њихових 

књиговодствених износа у финансијским извештајима.  

Одложени порез на добит се одмерава према пореским стопама (и закону) које су на снази до 

датума биланса стања и за које се очекује да ће бити примењене у периоду у коме ће се 

одложена пореска средства реализовати или одложене пореске обавезе измирити.  

Одложене пореске обавезе се признају за све опорезиве привремене разлике. Одложена 

пореска средства признају се за одбитне привремене разлике и неискоришћене износе 

преносивих пореских кредита и пореских губитака, до мере до које је извесно да је ниво 
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очекиване будуће опорезиве добити довољан да се све одбитне привремене разлике, пренети 

неискоришћени порески кредити и неискоришћени порески губици могу искористити. 

Одложена пореска средства која нису призната процењују се на сваки извештајни датум и 

признају до мере у којој је постало вероватно да ће будућа опорезива добит дозволити 

повраћај одложеног пореског средства. 

 

 

 

4. КЉУЧНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ И ПРОСУЂИВАЊА  

Рачуноводствене процене и просуђивања се континуирано вреднују и заснивају се на 

историјском искуству и другим факторима, укључујући очекивања будућих догађаја за које 

се верује да ће у датим околностима бити разумна. 

Друштво прави процене и претпоставке које се односе на будућност. Резултирајуће 

рачуноводствене процене ће, по дефиницији, ретко бити једнаке оствареним резултатима.   

4.1 Процене и претпоставке 

Корисни век употребе нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме 

Нематеријална улагања и некретнине, постројења и опрема се амортизују током њиховог 

корисног века употребе. Корисни век употребе се заснива на процени дужине периода у коме 

ће средство генерисати приходе. Процену периодично врши Руководство Друштва и врши 

одговарајуће измене, уколико се за тим јави потреба. Промене у проценама могу да доведу 

до значајних промена у садашњој вредности и износима који су евидентирани у билансу 

успеха у одређеним периодима. 

Обезвређење нефинансијске имовине  

На дан извештавања, руководство Друштва анализира вредности по којима су приказана 

нематеријална улагања и некретнине, постројења и опрема Друштва. Уколико постоји 

индикација да је неко средство обезвређено, надокнадив износ те имовине се процењује како 

би се утврдио износ обезвређења.  

Разматрање обезвређења захтева од руководства субјективно просуђивање у погледу токова 

готовине, стопа раста и дисконтних стопа за јединице које генеришу токове готовине, а које 

су предмет разматрања. 

 

Обезвређење потраживања од купаца и осталих потраживања  

Друштво обрачунава обезвређење сумњивих потраживања на основу процењених губитака 

који настају јер корисници услуга и остали дужници нису у могућности да изврше тражена 

плаћања. У процени одговарајућег износа губитка од обезвређивања за сумњива 

потраживања, Друштво се ослања на старост потраживања, раније искуство са отписом, 
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бонитет купаца и промене у условима плаћања. Ово захтева процене везане за будуће 

понашање купаца и тиме изазване будуће наплате у готовини.  

Друштво је укључено у већи број судских спорова који проистичу из његовог свакодневног 

пословања и односе се на комерцијална питања, као и питања која се тичу радних односа, а 

која се решавају или разматрају у току регуларног пословања. Друштво редовно процењује 

вероватноћу негативних исхода ових питања, као и износе вероватних или разумних процена 

губитака. Потребно резервисање се може променити у будућности због нових догађаја или 

добијања нових информација.  

Одложена пореска средства 

Одложена пореска средства признају се на све неискоришћене пореске кредите и пореске 

губитке до мере до које је извесно да је ниво очекиваних будућих опорезивих добитака 

довољан да се неискоришћени порески кредити и порески губици могу искористити. 

Значајна процена од стране руководства Друштва је неопходна да би се утврдио износ 

одложених пореских средстава која се могу признати, на основу периода настанка и висине 

будућих опорезивих добитака и стратегије планирања пореске политике. 

 

 

5. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 

 

Према Одељку 18 МСФИ за МСП нематеријална имовина осим гудвила, нематеријална 

улагања се признају само када је вероватно да ће од тог улагања притицати економске 

користи и када се набавна вредност улагања може поуздано мерити, а обухватају: улагања у 

развој, концесије, патенте, лиценце, нематеријалне трошкове истраживања и процењивања 

природних ресурса улагања у осталу нематеријалну имовину и куповином стечени goodwill. 

Амортизација нематеријалне имовине врши се путем пропорционалног метода и то 

применом стопе утврђене на основу процењеног корисног века трајања, на основицу коју 

чини набавна вредност умањена за резидуалну вредност.  

 

Р.б. Категорије нематеријалних улагања 
Стање на дан 

31.12.2020  

Стање на дан 

31.12.2019  

1. Улагања у софтвер  3.837 2.499 

2. Остала нематеријална улагања  8.038 3.391 

3. Аванси за нематеријална улагања 350 6.057 

 Укупно:  12.225 11.947 
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НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 

                                                                                                                                                        (у хиљадама динара) 

Ред. 

бр.
Опис 

Софтвер и 

остала права 

Кто (012)

Остала   

нематеријална 

имовина           

Кто (014)

Аванси за 

нематеријалну 

имовину        

Кто (016)

Укупно

I НАБАВНА ВРЕДНОСТ

Стање 01.01.2019. 3.777 6.194 6.057 16.028

1 Директна повећања (набавке) 0

2 Повећање преносом на улагња у припреми

3 Отуђења и расходовање

4 Ревалоризација

5 Остала повећања / (смањења) 0

Стање 31.12.2019. 3.777 6.194 6.057 16.028

Стање 01.01.2020. 3.777 6.194 6.057 16.028

1 Директна повећања (набавке) 1.695 5.611 796 8.102

2 Повећање преносом на улагња у припреми

3 Отуђења и расходовање

4 Ревалоризација 0

5 Остала повећања / (смањења) -6.503 -6.503

Стање 31.12.2020. 5.472 11.805 350 17.627

II ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ

Стање 01.01.2019. 934 2.275 0 3.209

1 Амортизација ѕа текућу годину 343 529 872

2 Отуђења и расходовање

3 Ревалоризација

4 Остала повећања / (смањења) 0

Стање 31.12.2019. 1.277 2.804 0 4.081

Стање 01.01.2020. 1.277 2.804 0 4.081

1 Амортизација за текућу годину 357 964 1.321

2 Отуђења и расходовање

3 Ревалоризација

4 Остала повећања / (смањења) 0

Стање 31.12.2020. 1.634 3.768 0 5.402

III САДАШЊА ВРЕДНОСТ

Садашња вредност 31.12.2019. 2.500 3.390 6.057 11.947

Садашња вредност 31.12.2020. 3.838 8.037 350 12.225  
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6. УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ПО НАБАВНОЈ ВРЕДНОСТИ 

 

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

која испуњава услове за признавање као основно средство, почетно се мери по набавној 

вредности, односно цени коштања, а након почетног признавања се мери по набавној 

вредности, односно цени коштања умањеној за акумулирану амортизацију и за евентуалне 

акумулиране губитке по основу обезвређења, на начин прописан у Одељку 17-Некретнине, 

постројења и опрема.  

 
                                                                                                                                       (у хиљадама динара) 

Категорије основних средстава 
Стање на дан 

31.12.2020  

Стање на дан 

31.12.2019  

Грађевински објекти 127.422 110.896 

Постројења и опрема 211.756 195.499 

Инвестиционе некретнине 84.187 87.770 

Остале некретнине, постројења и опрема 737 737 

Улагања на туђим некретнинама, постројењима и 

опреми  475 

Аванси за некретнине, постројења, опрему и биолошка 

средства 5.484 51.743 

Укупно: 429.586 447.120 

 

Напомена : Привредно друштво не поседује одговарајуће доказе о власништву над 

непокретностима.   

 ПРИМЕЊЕНЕ СТОПЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ 

Привредно друштво је приликом обрачуна амортизације применило утврђене стопе 

амортизације из Правилника о рачуноводственим политикама. 

 

Група основних средстава Стопа амортизације у % 

– Грађевински објекти 1.5-15 

– Постројења и опрема 5-20 

– Намештај 10-20 

– Компјутери 20-33 
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СТРУКТУРА САДАШЊЕ ВРЕДНОСТИ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 

                                                                                                              (у хиљадама динара) 

Категорије основних средстава Износ Учешће у % 

Грађевински објекти 127.422 29,66 

Постројења и опрема 211.756 49,29 

Инвестиционе некретнине 84.187 19,60 

Остале некретнине, постројења и опрема 737 0,17 

Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми   

Аванси за некретнине, постројења, опрему и биолошка 

средства 5.484 

1,28 

 

Укупно: 429.586 100 

 

 

Привредно друштво се у рачуноводственим политикама определило за модел набавне 

вредности, тако да се некретнине, постројења и опрема након почетног признавања исказују 

по набавној вредности, умањеној за укупну исправку вредности по основу амортизације и 

губитка због обезвређивања. Од  дана примене, МСФИ за МСП ревалоризација основних 

средстава није вршена. 

 

Основна средства (грађевински објекти и опрема) пописани су на крају године. 

Промене на некретнинама,  постројењима и опреми у току године су биле набавка нове 

опреме, обрачун амортизације, расходовање основних средстава, продаја опреме и 

усклађивање аналитичких евиденцијa са главном књигом. 

Привредно друштво, инвестиционе некретнинe вреднује по набавној вредности, због 

специфичности објеката који су у закупу. Друштво не врши процену фер вредности истих, 

јер сматра да су трошкови процене скупљи од користи које та процена може донети. 
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НEKРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 

                                           (у хиљадама динара) 

Ред. 

бр.
Опис 

Грађевински 

објекти и 

инвестиционе 

некретнине 

Кто (022 и 024)

Постројења 

и опрема 

Кто (023)

Остале 

НПО  

Кто (025)

НПО у 

припреми 

КТО(026)

Улагања 

на туђим 

ОС       

Кто (027)

Аванси 

за ОС   

Кто(028)

Укупно

I НАБАВНА ВРЕДНОСТ

Стање 01.01.2019. 385.130 534.839 737 0 4.777 56.705 982.188

1 Директна повећања (набавке) 5.254 36.091 41.345

2
Повећање преносом са улагња у 

припреми
25.041 25.041

3 Расход опреме -23.257 -23.257

4 Продаја опреме -60.269 -60.269

5 Ревалоризација

6 Повећање вредности основних средстава 15.198 15.198

7 Дати аванси

8 Дати аванси смањења -4.962 -4.962

Стање 31.12.2019. 405.582 512.445 737 0 4.777 51.743 975.284

Стање 01.01.2020. 405.582 512.445 737 0 4.777 51.743 975.284

1 Директна повећања (набавке) 2.587 44.897 15.000 62.484

2
Повећање преносом са улагња у 

припреми
15.000 -15.000 0

3 Расход -350 -4.205 -4.555

4 Продаја -845 -845

5 Ревалоризација 0

6 Повећање вредности основних средстава 4.800 4.800

7 Дати аванси 5.484 5.484

8 Дати аванси смањења -51.743 -51.743

Стање 31.12.2020.

II ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ

Стање 01.01.2019. 196.056 346.886 0 0 3.824 0 546.766

1 Амортизација за текућу годину 10.860 23.345 478 34.683

2 Расход -23.257 -23.257

3 Продаја -30.028 -30.028

4 Ревалоризација 0

5 Остала повећања / (смањења) 0

Стање 31.12.2019. 206.916 316.946 0 0 4.302 0 528.164

Стање 01.01.2020. 206.916 316.946 0 0 4.302 0 528.164

1 Амортизација за текућу годину 9.444 28.640 475 38.559

2 Расход -350 -4.205 -4.555

3 Продаја -845 -845

4 Ревалоризација 0

5 Остала повећања / (смањења) 0

Стање 31.12.2020. 216.010 340.536 0 0 4.777 0 561.323

III САДАШЊА ВРЕДНОСТ

Садашња вредност 31.12.2019. 198.666 195.499 737 0 475 51.743 447.120

Садашња вредност 31.12.2020. 211.609 211.756 737 0 0 5.484 429.586

5.484 990.909427.619 552.292 737 0 4.777
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7. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА И ОБАВЕЗЕ 

 

 На редном броју 0042 (ознака за АОП) у Билансу стања исказана су одложена пореска 

средства у износу од 12.809 хиљада динара на дан 31.12.2020. године.  

                                                                                                                                                (у хиљадама динара) 

Одложена пореска средства и обавезе 
Стање на дан 

31.12.2020.  

Стање на дан 

31.12.2019.  

Одложена пореска средства 12.809 10.866 

Одложене пореске обавезе  0 0 

Укупно:   12.809 10.866 

 

8. ЗАЛИХЕ 

 

Залихе материјала, резервних делова, алата и инвентара који се отписује приликом стављања 

у употребу, аутогума и горива се процењују по набавној вредности, која обухвата фактурну 

вредност добављача и зависне трошкове набавке. Обрачун излаза залиха материјала и 

резервних делова и ситног инвентара се врши по пондерисаној просечној набавној цени.  

(у хиљадама динара) 

Залихе Стање на дан 

31.12.2020. 

Стање на дан 

31.12.2019. 

Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар 19.601 17.641 

Плаћени аванси за залихе и услуге 894 1.772 

Укупно: 20.495 19.413 

 

Стање пописаних залиха материјала, резервних делова, алата и инвентара и готових 

производа је усклађено са књиговодственим стањем и није било вишка и мањка. Извештај о 

попису је усвојен на седници НО 30.01.2020. године, Одлука број 3/64.3-НО од 28.01.2021. 

године. 

 

Укупна вредност извршеног расхода ситног алата и инвентара у употреби износи  339 

хиљада динара и искњижен је на терет исправке вредности ситног алата и инвентара у 

упoтреби. 

Укупна вредност извршеног расхода некретнина, постројења и опреме износи  4.555 хиљада 

динара и искњижен је на терет исправке вредности некретнина, постројења и опреме. 
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8.1 ДАТИ АВАНСИ 

 

У оквиру рачуна 150 исказан је износ од 894 хиљада динара.  

 

 

ПРЕГЛЕД ДАТИХ АВАНСА 

                                                                                                                       (у хиљадама динара)                  

Назив правног лица Место Износ аванса 
Година 

уплате 

Ласта  а.д.  Београд 23 2020 

ЈП ПТТ Србије Београд 35 2020 

Биљана Пешевска Јавни извршитељ Београд 46 2018 

ЈП Службени гласник  Београд 98 2019 

Бојан Ђурић Јавни извршитељ Београд 170 2018 

Бојан Ђурић Јавни извршитељ Београд 140 2018 

Бојан Ђурић Јавни извршитељ Београд 58 2019 

Дарко Чолевић Јавни извршитељ Београд 2 2020 

Мирјана Димитријевић Јавни извршитељ Београд 16 2017 

Мирјана Димитријевић Јавни извршитељ Београд 9 2018 

Мирјана Димитријевић Јавни извршитељ       Београд 70 2019 

Мирјана Димитријевић Јавни извршитељ       Београд 24 2020 

Јован Пјешчић Јавни извршитељ       Београд 3 2020 

Данка Станојевић Јавни извршитељ Београд 2 2020 

Никола Јовановић Јавни извршитељ Београд 2 2020 

Марина Антонић Јавни извршитељ Београд 2 2020 

Мирјана Мартиновић Вулетић ПР Felicita Београд 194 2019 

Укупно:  894  
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СТАРОСНА СТРУКТУРА ДАТИХ АВАНСА 

                                                                                                                                                  (у хиљадама динара) 

Старосна структура Износ % учешћа 

Дати аванси у текућој години 
93 10,40 

Дати аванси стари од 1 до 2 године 785 87,81 

Дати аванси стари преко 2 до 3 године 16 1,79 

Укупно: 894 100 

 

 

9. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА 

 

Краткорочним потраживањима се сматрају потраживања по основу продаје, остала 

потраживања из пословања и остала краткорочна потраживања која доспевају до годину 

дана. 

                                                                                                                (у хиљадама динара) 

Структура краткорочних потраживања 
Стање на дан 

31.12.2020. 

Стање на дан 

31.12.2019. 

Потраживања по основу продаје 
55.781 94.137 

Друга потраживања 
1.445 3.376 

Краткорочни финансијски пласмани 0 0 

Готовински еквиваленти и готовина 15.293 4.847 

Порез на дoдату вредност 258 6.928 

Активна временска разграничења 2.264 1.589 

Укупно: 75.041 110.877 

 
 

 9.1 ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ  

 

Вредност потраживања по основу продаје  износи 55.781 хиљада динара. Бруто износ 

потраживања износи 132.982 хиљаде динара, а исправка потраживања износи 77.201 хиљада 

динара.   

 

У складу са чланом 18. став 2. Закона о рачуноводству, привредно друштво је  доставило 

дужницима списак неплаћених рачуна (Образац ИОС). Усаглашавање стања је вршено са 

свим купцима, осим са купцима који нису имали промет у текућој години и са купцима који 

су брисани из Регистра Агенције за привредне регистре.  
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За наплаћена потраживања која су у ранијим годинама била отписана извршено је укидање 

исправке вредности потраживања у корист осталих прихода у билансу успеха. 

  

На  аналитичком конту тужени купци евидентиран је  износ од 33.091 хиљада динара за 

купце према којима је покренут поступак наплате судским путем. 

9.2 ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 

 

На редном броју 0060 (ознака за АОП) у Билансу стања исказана су друга потраживања у 

износу од 1.445 хиљада динара, а односе се на: 

                                                                                                                                                       (у хиљадама динара) 

Друга потраживања Стање на дан 

31.12.2020. 

Стање на дан 

31.12.2019. 

Потраживања од запослених 1.359 1.355 

Потраживања од државних органа и организација 37 37 

Потраживања по основу преплаћених осталих пореза 29  

Потраживања за више плаћен порез на добитак  1.705 

Потраживања за накнаде зарада које се рефундирају  141 

Потраживања по oснову накнада штета  133 

Остала  краткорочна потраживања 20 5 

Укупно: 1.445 3.376 

 

9.3 ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 

 

На редном броју 0068 (ознака за АОП) у Билансу стања су исказани готовински еквиваленти 

и готовина у износу од  15.293  хиљаде динара и састоје се од следећих позиција: 

 (у хиљадама динара) 

Готовински еквиваленти и готовина Стање на дан 

31.12.2020 

Стање на дан 

31.12.2019. 

Текући (пословни) рачуни 14.371 4.646 

Благајна 79 200 

Остала новчана средства 843 1 

Укупно: 15.293 4.847 
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9.4 ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ  

 

На редном броју 0069 (ознака за АОП) у Билансу стања је исказан износ 258 хиљада динара.  

(у хиљадама динара) 

ПДВ Стање на дан 

31.12.2020. 

Стање на дан 

31.12.2019. 

Потраживаља за више плаћени ПДВ 258 6.928 

Укупно: 258 6.928 

 

9.5 АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 

 

На редном броју 0070 (ознака за АОП) у Билансу стања исказана су активна временска 

разграничења у износу од 2.264 хиљадe динара.  

 (у хиљадама динара) 

Активна временска разграничења Стање на дан 

31.12.2020. 

Стање на дан 

31.12.2019. 

Унапред плаћени трошкови 2.264 1.589 

Укупно: 2.264 1.589 

 

 

 

10. ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА  

Ванбилансна евиденција у активи је исказана на  редном броју 0072 (ознака за АОП) у 

износу од 11.399 хиљада динара, а у пасиви је исказана на  редном броју 0465 (ознака за 

АОП) у износу од 11.399 хиљаде динара.                                                                                                              

                                                                                                                                                         (у хиљадама динара) 

Ванбилансна евиденција - актива Стање на дан 

31.12.2020. 

Стање на дан 

31.12.2019. 

Туђа основна средства – таложење и пошумљавање 4.750 4.750 

Туђа основна средства на коришћење 6.433 6.433 

Туђа средства ФВ Буренце 10 10 

Паркинг улаз – блок карте 203 203 

Паркинг улаз – блок карте такси 3 3 
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Ванбилансна евиденција - актива Стање на дан 

31.12.2020. 

Стање на дан 

31.12.2019. 

Укупно: 11.399 11.399 

Ванбилансна евиденција - пасива   

Обавезе за туђа основна средства – таложење и 

пошумљавање 4.750 4.750 

Обавезе за туђа основна средства на коришћење 6.433 6.433 

Обавезе за туђа средства ФВ Буренце 10 10 

Обавезе за паркинг улаз – блок карте 203 203 

Обавезе за паркинг улаз – блок карте такси 3 3 

Укупно: 11.399 11.399 

11. КАПИТАЛ И ПРОМЕНЕ НА КАПИТАЛУ 

 

Процењивање позиција капитала и промена на капиталу  врши се на начин прописан у 

Одељку 6 – Извештај о променама на капиталу и извештај о резултату и нераспоређеној 

добити. 

11.1 ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ 

 

Капитал Предузећа је 507.306 хиљада динара, а састоји се од: 

                                                                                                                                          (у хиљадама динара) 

Основни и остали капитал 
Стање на дан 

31.12.2020. 

Стање на дан 

31.12.2019. 

Основни капитал  38.728 38.728 

Остали основни капитал 1.281 1.281 

Резерве 2.814 2.529 

Емисиона премија  100.869 100.869 

Нераспоређени добитак 362.669 363.608 

Укупно:  506.361 507.015 

 

Регистровани износ основног капитала предузећа код Агенције за привредне регистре износи 

23.757 хиљада  динара новчани и 4.676 хиљада динара неновчани.  Вредост регистрованог 

основног капитала у АПР-у  је мања за 10.295 хиљада динара,  јер Предузеће није извршило 

усаглашавање вредности основног капитала по окончању поступка припајања ПД „Језеро“ 

д.о.о. Београд  Јавном предузећу „Ада Циганлија“ у месецу мају  2015. године. 
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12. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 

Процењивање резервисања врши се на начин дефинисан Одељком 21 – Резервисања, 

потенцијалне обавезе и потенцијална имовина. 

Друштво има обавезу да запосленом исплати отпремнину приликом одласка у пензију у 

складу са  Законом о раду.  Друштво није извршило процену садашње вредности ове обавезе 

и формирало одговарајуће резервисање по том основу, с обзиром на Инструкције  

Секретаријата за привреду „Града Београда“, а у циљу спровођења мера редуковања 

трошкова пословања. Друштво није извршило резервисање за отпремнине, јубиларне  

награде и друга резервисања за запослене за 2020. годину. 

ЈП „Ада Циганлија“ није извршило резервисања за судски спор у којем је тужилац MN5 

SPORT INVEST GROUP поднео тужбу за накнаду штете и измакле користи, при чему 

вредност спора износи 720.000 хиљада динара, имајући у виду да је екстерни пуномоћник - 

адвокат навео да према његовој процени тужилац има врло мале шансе за успех у спору. 

Према процени Службе за правне послове где је могућ губитак судских спорова у којима је 

Друштво тужена страна извршено је резервисање за трошкове истих у износу од 7.578 

хиљада динара.  

 

13. ОБАВЕЗЕ 

Обавезама се сматрају дугорочне обавезе (обавезе према повезаним правним лицима и 

правним лицима са узајамним учешћем, дугорочни кредити, обавезе по дугорочним 

хартијама од вредности и остале дугорочне обавезе).  

Поред тога, обавезама се сматрају и краткорочне финансијске обавезе (обавезе према 

повезаним правним лицима и лицима са узајамним учешћем, краткорочни кредити и остале 

краткорочне финансијске обавезе), краткорочне обавезе из пословања (добављачи и остале 

обавезе из пословања) и остале краткорочне обавезе. 

Краткорочним обавезама се сматрају обавезе које доспевају у року од годину дана од дана 

чинидбе односно од дана годишњег биланса. 

                                                                                                                                                         (у хиљадама динара) 

Обавезе Стање на дан 

31.12.2020. 

Стање на дан 

31.12.2019. 

Дугорочне обавезе 0 0 

Краткорочне обавезе 30.217 87.208 

Укупно: 30.217 87.208 
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13.1 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

Краткорочне обавезе на редном броју 0442 (ознака за АОП) у Билансу стања су исказане у 

износу од 30.217 хиљада динара и састоје се од следећих позиција: 

                                                                                                                                                         (у хиљадама динара) 

Краткорочне обавезе Стање на дан 

31.12.2020. 

Стање на дан 

31.12.2019. 

Примљени аванси, депозити и кауције: 14.065 16.306 

Примљени аванси, депозити и кауције 14.065 16.306 

Обавезе из пословања: 3.163 5.372 

Добављачи – остала повезана правна лица у земљи 

(напомена 24) 1.112 2.702 

Добављачи у земљи 2.050 2.669 

Добављачи у иностранству 1 1 

Укупно група 45:  5.011 4.418 

Обавезе за  нето зараде и накнаде зарада, осим накнада 

зарада које се рефундирају 3.009 2.630 

Обавезе за порезе на зараде и накнаде зарада на терет 

запосленог 364 327 

Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на 

терет запосленог 893 795 

Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде 

зарада на терет послодавца 745 666 

Укупно група 46: 3.225 575 

Обавезе за солидарну помоћ запосленима 3.009 0 

Остале обавезе 216 575 

Укупно група 47: 1.825 528 

Обавезе за ПДВ по основу разлике обрачунатог ПДВ и 

претходног пореза 1.825 528 

Укупно група 48: 2.928 59 

Обавезе за порез из резултата 2.886  

Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине 42 59 

Укупно група 49: 0,00 59.950 

Одложени приходи и примљене донације за комуналну 

механизацију 0,00 59.950 

Укупно: 30.217 87.208 
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13.2 ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 

Примљени аванси, депозити и кауције на редном броју 0450 (ознака за АОП) у Билансу 

стања су исказане у износу од 14.065 хиљада динара и састоје се од следећих позиција: 

                                                                                                                            (у хиљадама динара) 

Примљени аванси, депозити и кауције Стање на дан 

31.12.2020. 

Стање на дан 

31.12.2019. 

Примљени аванси 8.838 11.913 

Примљени депозити  5.227 4.393 

Укупно: 14.065 16.306 

 

Депозити су средство финансијског обезбеђења плаћања и доброг извршења уговорних 

обавеза и по истеку важења Уговора о закупу новчана средства се враћају закупцу. 

 

СТАРОСНА СТРУКТУРА ПРИМЉЕНИХ АВАНСА И ДЕПОЗИТА 

                                                                                                                                        (у хиљадама динара) 

Старосна структура Износ % учешћа 

Примљени аванси и депозити у текућој години 2.508 17,83 

Примљени аванси и депозити стари преко годину дана 

и више 11.557 82,17 

Укупно: 14.065 100 

 

13.3 ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 

 

Обавезе из пословања на редном броју 0451 (ознака за АОП) у Билансу стања су исказане у 

износу од 3.163 хиљада динара и састоје се од следећих позиција: 

                                                                                                                                          (у хиљадама динара) 

Назив добављача и место Износ Усаглашено Неусаглашено 

Добављачи – остала повезана 

правна лица у земљи (напомена24) 1.112 1.112 

 

Добављачи у земљи 2.050 2.050  

Добављачи у иностранству 1 1  

Укупно: 3.163 3.163  

 

Обавезе према добављачима су у потпуности усаглашене. 
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   СТАРОСНА СТРУКТУРА ОБАВЕЗА ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА У ЗЕМЉИ 

 

                                                                                                                                                (у хиљадама динара) 

 Старосна структура добављача Износ % учешћа 

Обавезе према добављачима које нису доспеле 3.163 100,00 

Укупно: 3.163 100 

13.4 ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ  

 

На редном броју 0459 (ознака за АОП) у Билансу стања исказане су остале краткорочне 

обавезе у износу од 8.236 хиљада динара, а састоје се од  обавеза по основу зарада, обавеза за 

обуставе од нето зарада, солидарну помоћ и  других обавеза.  

Укалкулисане обавезе за нето зараде запослених и остале накнаде односе се на зараду за 

месец децембар 2020. године која је исплаћена у јануару месецу 2021. године. 

14. ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПРИХОДА ПО ПОДБИЛАНСИМА 

 

Укупне приходе Предузећа, поред пословних прихода, чине финансијски приходи и остали 

приходи.  

                                                                                                                                               (у хиљадама динара) 

Подбиланси прихода  

из биланса успеха 

Остварени 

приходи у  

2020. 

Остварени 

приходи у 

2019. 

Пословни приходи 317.869 299.489 

Финансијски приходи 104 219 

Приходи од усклађивања вредности остале 

имовине која се исказује по фер вредности кроз 

биланс успеха 157 503 

Остали приходи 623 1.232 

Нето добитак пословања које се обуставља, 

ефекти промене рачуноводствене политике и 

исправка грешака из ранијих периода  добитак пословања које се обуставља Нето добитак пословања које се обуставља 0 0 

Укупно: 

318.753 301.443 
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14.1 АНАЛИТИЧКА СТРУКТУРА УКУПНИХ ПРИХОДА ИСКАЗАНИХ У                  

ПОДБИЛАНСИМА 

Пословни приходи 

Према Закону о рачуноводству, и подзаконским прописима, приходе чине приходи од 

продаје робе, производа и услуга, приходи од активирања учинака и робе, промене вредноси 

залиха, приходи од премија, субвенција, дотација, донација и други пословни приходи. 

На редном броју 1001 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су пословни приходи у 

износу од 317.869 хиљадa динара: 

                                                                                                                                         (у хиљадама динара) 

Пословни приходи За годину која се 

завршава 

31.12.2020. 

За годину која се 

завршава 

31.12.2019. 

Приходи од продаје производа и услуга: 213.448 228.232 

Приџоди од премија , субвенција, дотација, 

донација и сл. : 85.508 50.986 

Приходи по основу условљених донација 85.508 50.986 

Други пословни приходи: 18.913 20.271 

Приходи од закупнина 18.815 20.091 

Остали пословни приходи 98 180 

Укупно: 317.869 299.489 

   

15. ПРЕГЛЕД УКУПНИХ РАСХОДА ПО ПОДБИЛАНСИМА 

У укупне расходе, поред пословних расхода, спадају финансијски расходи и остали расходи. 

Подаци о расходима који су исказани у Билансу успеха по подбилансима дати су у наредној 

табели.      

          (у хиљадама динара) 

Подбиланси расхода 

из биланса успеха 

За годину која се 

завршава 

31.12.2020. 

За годину која се 

завршава 31.12.2019. 

Пословни расходи 261.057 258.172 

Финансијски расходи 120 8 

Остали расходи 1.950 32.901 

Расходи од усклађивања вредности остале 

имовине која се исказује по фер вредности кроз 

биланс успеха 

47.807 5.179 

Нето губитак пословања које се обуставља, 

ефекти промене рачуноводствене политике и 

исправка грешака из ранијих периода  

 11 

Укупно: 310.934 296.271 
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15.1  АНАЛИТИЧКА СТРУКТУРА РАСХОДА ИСКАЗАНИХ У ПОДБИЛАНСИМА 

Пословни расходи  

 

На редном броју 1018 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су пословни расходи у 

износу од 261.057 хиљада динара, чију структуру дајемо у наставку:  
                                                                                                                                                        (у хиљадама динара) 

Пословни расходи За годину која се 

завршава 

31.12.2020. 

За годину која се 

завршава 

31.12.2019. 

Група 51 (трошкови материјала): 6.298 11.991 

Трошкови осталог материјала (режијског) 4.321 6.895 

Трошкови резервних делова 984 1.181 

Трошкови једнократног отписа алата и инвентара 993 3.915 

Група 51 (трошкови горива и енергије): 20.327 23.491 

Трошкови горива и енергије 20.327 23.491 

Укупно група 52: 138.621 125.524 

Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 96.299 85.993 

Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада 

на терет послодавца 

16.100 

 

14.755 

 

Трошкови накнада по ауторским уговорима 162 163 

Трошкови накнаде по уговору о привременим или 

повременим пословима 14.809 14.566 

Трошкови накнада директору, односно члановима органа 

управљања и надзора 1.226 1.234 

Остали лични расходи и накнаде 10.025 8.814 

Укупно група 53: 16.977 20.449 

Трошкови транспортних услуга 4.227 3.993 

Трошкови услуга одржавања 5.672 6.961 

Трошкови закупнина 2.843 4.868 

Трошкови рекламе и пропаганде 876 465 

Трошкови осталих услуга 3.359 4.162 

Укупно група 54: 47.458 35.555 

Трошкови амортизације 39.881 35.555 

Трошкови резервисања за судске спорове 7.577  

Укупно група 55: 31.376 41.162 

Трошкови непроизводних услуга 20.203 26.006 

Трошкови репрезентације 1.385 2.219 

Трошкови премије осигурања 1.220 1.216 

Трошкови платног промета 843 357 

Трошкови чланарина 234 240 
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Пословни расходи За годину која се 

завршава 

31.12.2020. 

За годину која се 

завршава 

31.12.2019. 

Трошкови пореза 6.404 6.182 

Остали нематеријални трошкови 1.087 4.942 

Укупно: 261.057 258.172 

 

16. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ  

 
Финансијске приходе чине финансијски приходи од матичних, зависних и осталих повезаних 

правних лица,  приходи од камата, позитивних курсних разлика и позитивних ефеката 

валутне клаузуле и остали финансијски приходи. 

 (у хиљадама динара) 

Финансијски приходи За годину која се 

завршава 

31.12.2020. 

За годину која 

се завршава 

31.12.2019. 

Приходи од камата (од трећих лица) 104 219 

Укупно: 104 219 

 

17. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 

  
Финансијске расходе чине финансијски расходи по основу камата и негативних курсних 

разлика, расходи по основу ефеката валутне клаузуле и остали финансијски расходи. 

(у хиљадама динара) 

Финансијски расходи За годину која се 

завршава 

31.12.2020. 

За годину која 

се завршава 

31.12.2019. 

Финансијски расходи из односа са осталим повезаним 

правним лицима 0 0 

Остали финансијски расходи 0 0 

Расходи камата (према трећим лицима) 120 4 

Негативне курсне разлике (према трећим лицима)  4 

Укупно: 120 8 
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18. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА  

 
На редном броју 1050 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су приходи од 

усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха 

у износу од 157 хиљада динара, који се састоје од:  
                              (у хиљадама динара) 

Приходи од усклађивања вредности потраживања За годину која се 

завршава 

31.12.2020. 

За годину која 

се завршава 

31.12.2019. 

Приходи од усклађивања вредности потраживања и 

краткорочних финансијских пласмана 157 503 

Укупно: 157 503 

 

19. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА  

 
На редном броју 1051 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су расходи од усклађивања 

вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у износу од 

5.179 хиљада динара, који се састоје од: 
                                                                                                                                                         (у хиљадама динара) 

Расходи од усклађивања вредности потраживања За годину која се 

завршава 

31.12.2020. 

За годину која се 

завршава 

31.12.2019. 

Расходи од усклађивања вредности потраживања и 

краткорочних финансијских пласмана 47.807 5.179 

Укупно: 47.807 5.179 

 

20. ОСТАЛИ ПРИХОДИ  

 
На редном броју 1052 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су остали приходи у 

износу од 623 хиљаде динара. Структура осталих прихода дата је у табели која следи: 
                                                                                                                                                        (у хиљадама динара) 

Остали приходи За годину која се 

завршава 

31.12.2020. 

За годину која 

се завршава 

31.12.2019. 

Добици од продаје нематеријалне имовине, некретнина, 

постројења и опреме 467 1.075 

Добици од продаје материјала 0 0 

Приходи од наплаћених пенала, казни, штета и слично 0 0 

Приходи од смањења обавеза 0 0 

Остали непоменути приходи 156 157 

Укупно: 623 1.232 
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21. ОСТАЛИ РАСХОДИ  

 

На редном броју 1053 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су остали расходи у износу 

од 1.950 хиљада динара, који се састоје од:     

                                                 (у хиљадама динара) 

Остали расходи За годину која се 

завршава 

31.12.2020. 

За годину која 

се завршава 

31.12.2019. 

Расходи по основу директних отписа потраживања 0 0 

Неотписана вредност нематеријалне имовине, 

некретнина, постројења и опреме пренесених без 

накнаде 0 29.908 

Трошкови програма дечјег распуста 1.000  

Остали непоменути расходи 950 2.993 

Укупно: 1.950 32.901 

 

 

22. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ  

 

 (у хиљадама динара) 

Подбиланси финансијског 

Резултата 

За годину која се 

завршава 

31.12.2020. 

За годину која се 

завршава 

31.12.2019. 

Добитак из редовног пословања  7.819 5.172 

Губитак из редовног пословања 0 0 

Порески расход периода 5.572 2.096 

Одложени порески расходи периода 0 0 

Одложени порески приходи периода 1.942 2.621 

НЕТО ДОБИТАК            4.189            5.697 
 

Обрачунат је порез на добит, по пореском билансу на израчунату пореску основицу од 55.442 

хиљаде  динара по стопи од 15%,  у износу од 8.316 хиљада динара. Пореска обавеза је 

умањена за износ пореског ослобађања по основу улагања у основна средства од  2.744 

хиљаде динара, те је за 2020. годину добијена коначна обавеза за уплату пореза на добит у 

износу од 5.572 хиљаде динара. 

 

 



Привредно друштво ЈП Ада Циганлија 

Напомене уз финансијске извештаје за 2020. годину 

 

32 

23. ПОВЕЗАНЕ СТРАНЕ  

Као што је обелодањено у Напомени 1 оснивач Друштва је Град Београд удео 100%, а  остала 

повезана лица, чији је оснивач Град Београд са уделом 100%, су JKП „Београдски водовод и 

канализација“ Београд, JKП „Градска чистоћа” Београд и JKП „Паркинг сервис” Београд. 

Наредна табела показује укупан износ трансакција које су обављене са повезаним странама 

током године која се завршила 31. децембра 2020. године и 31 децембра 2019. године, МСФИ 

за МСП одељак 33. 

 

У хиљадама РСД
Продаја 

повезаним 

странама

Набавка од 

повезаних 

страна

Потраживања 

од повезаних 

страна

Обавезе према 

повезаним 

странама

2020 0 3.325 0 192

2019 0 4.955 0 292

2020 0 127 0 13

2019 0 123 0 11

2020 10 0 0

2019 41 0 0

Укупно: 2020 0 3.462 0 205

Укупно: 2019 0 5.119 0 303

JKП „Београдски водовод 

и канализација“ Београд

JKП „Градска чистоћа” Београд 

JKП „Паркинг сервис” Београд

 

 

Набавке од осталих повезаних страна односе се углавном на коришћење комуналних услуга 

за воду, канализацију и одношење смећа.  

Потраживања и обавезе према осталим повезаним странама су необезбеђени и измирење 

истих обавља се у новцу. 

 

24.  ПРИМЕНА ПРЕТПОСТАВКЕ СТАЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА  

 

Финансијски извештаји су састављени под претпоставком да ће ЈП "Ада Циганлија" 

наставити са пословањем у неограниченом временском периоду. Ова процена се заснива на 

досадашњем пословању и позицији на тржишту, процени будућег кретања тражње за 

производима и услугама. 

У наредним годинама ЈП "Ада Циганлија"  не очекује значајније промене у економском и 

пословном окружењу.  
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25. ДОГАЂАЈИ ПОСЛЕ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА 

 

Није било догађаја након 31. децембра 2020. године који би захтевали корекције или 

обелодањивања у финансијским извештајима у складу са захтевима МСФИ за МСП одељак 

32 ,,Догађаји после извештајног периода”. 

Брзо ширење болести Covid-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 и њени друштвени и 

економски ефекти у Републици Србији, као и на глобалном плану, може довести до потребе 

да се ревидирају претпоставке и процене, а то може довести до материјално значајних 

корекција књиговодствене вредности средстава и обавеза у току наредне пословне године. У 

овој фази руководство Друштва није у могућности да поуздано процени утицај наведеног 

питања, јер се догађаји одвијају из дана у дан. 

Дугорочно гледано, последице могу утицати на обим реализације дела прихода, токове 

готовине и профитабилност. Без обзира на наведено, на дан издавања ових финансијских 

извештаја Друштво и даље испуњава своје обавезе по року доспећа, те стога наставља да 

примењује начело сталности пословања као рачуноводствену основу за састављање 

финансијских извештаја. 

 

 

На основу Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на територији града Београда 

(„Службени лист Града Београда“, бр. 84/20) и Одлуке о умањеању закупнине закупцима 

који обављају угоститељску односно кинематографску делатност, у пословном простору на 

коме је носилац права јавне својине град Београд, односно на коме град Београд има посебна 

својинска овлашћења, за период децембар 2020. - јануар 2021. године („Службени лист Града 

Београда“, бр. 137/20), Надзорни одбор ЈП „Ада Циганлија“ донео је Одлуку бр. 3/62.1-НО 

28.12.2020. године, којом се одобрава попуст од 50% на испостављене фактуре за закуп 

пословног простора у објектима „Округло купатило“ - хладно купатило „Језеро II“, 

„Купатило Београд“ и ресторан „Језеро“ за период децембар 2020. - јануар 2021. године. 

 

26. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ  

Званични девизни курсеви Народне Банке Србије, коришћени за прерачун девизних позиција 

на дан 31. децембра 2020. и 2019. године у функционалну валуту (РСД), за поједине стране 

валуте су: 

                                                                                        РСД                  РСД 

 31. 12.2020.  31.12.2019. 

    

ЕУР 117,5802  117,5928 

УСД    95,6637  104,9186 

ЦХФ 108,4388  108,4004 

ГБП 130,3984  137,5998 
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