
Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08080992 Шифра делатности 7320 ПИБ 100460626

Назив SACEN AD SAVEZNI CENTAR ZA ORGANIZACIJU POSLOVANJA I USAVRŠAVANJE KADROVA NOVI SAD

Седиште Нови Сад , Народног фронта 53

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2019. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна 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 90969 93365 95209

01 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 +
0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009) 0003 27 36 46

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 27 36

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 46

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 13 90942 93329 95163

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011 13 23672 23672 23672

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 13 3659 3785 3912

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 13 14 35 53

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014 13 63597 65837 67526

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 0 0 0

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

032 и део 039 2. Основно стадо 0021
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Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна 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 0 0 0

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 0 0 0

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 546 468 742

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +
0049 + 0050) 0044 14 91 91 91

10 1. Материјал, резервни делови, алат и
ситан инвентар 0045

11 2. Недовршена производња и недовршене
услуге 0046

12 3. Готови производи 0047

67526
65837
63597
53
35
14
3912
3785
3659
23672
23672
23672
95163
93329
90942
46


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

13 4. Роба 0048

14 5. Стална средства намењена продаји 0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 14 91 91 91

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

0051 14 340 328 557

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 14 340 328 557

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 14 3 3 3

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 0 0 0

230 и део 239 1. Краткорочни кредити и пласмани -
матична и зависна правна лица 0063

231 и део 239 2. Краткорочни кредити и пласмани -
остала повезана правна лица 0064

232 и део 239 3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи 0065

233 и део 239 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0066

234, 235, 238 и део
239

5. Остали краткорочни финансијски
пласмани 0067

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И
ГОТОВИНА 0068 15 90

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 16 112 46 1

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070

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

0071 91515 93833 95951

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072

0
0
0
0
0
0


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

ПАСИВА

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

0401 83854 86753 88593

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

0402 17 24698 24698 24698

300 1. Акцијски капитал 0403 17 24698 24698 24698

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

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413 1 1 1

330

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

0414 17 88452 88452 88452

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 18 1954 1954 1954

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 18 1954 1954 1954

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 31251 28352 26512

350 1. Губитак ранијих година 0422 18 28352 26512 20010

351 2. Губитак текуће године 0423 18 2899 1840 6502

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 19 708 708 708

0
0
0


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 +
0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425 19 708 708 708

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 19 708 708 708

41
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 +
0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 +
0440)

0432 0 0 0

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 20 6953 6372 6650

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

0443 0 0 0

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

557
328
340
91
91
91
91
91
91
742
468
546


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

427
5. Обавезе по основу сталних средстава и
средстава обустављеног пословања
намењених продаји

0448

424, 425, 426 и 429 6. Остале краткорочне финансијске
обавезе 0449

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И
КАУЦИЈЕ 0450

43 осим 430
III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 +
0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 +
0458)

0451 20 1927 1348 1770

431 1. Добављачи - матична и зависна правна
лица у земљи 0452

432 2. Добављачи - матична и зависна правна
лица у иностранству 0453

433 3. Добављачи - остала повезана правна
лица у земљи 0454

434 4. Добављачи - остала повезана правна
лица у иностранству 0455

435 5. Добављачи у земљи 0456 20 1927 1348 1770

436 6. Добављачи у иностранству 0457

439 7. Остале обавезе из пословања 0458

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 20 602 600 426

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА
ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460 20 30

48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,
ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0461 20 4419 4419 4419

49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА 0462 20 5 5 5

Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ
КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 -
0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 -
0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 +
0442 - 0071) ≥ 0

0463

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 +
0441 + 0401 - 0463) ≥ 0 0464 91515 93833 95951

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

0
0
0
3
3
3
557
328
340


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08080992 Шифра делатности 7320 ПИБ 100460626

Назив SACEN AD SAVEZNI CENTAR ZA ORGANIZACIJU POSLOVANJA I USAVRŠAVANJE KADROVA NOVI SAD

Седиште Нови Сад , Народног фронта 53

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена 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 5 10 820

60
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)
1002 0 0

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 0 0

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 5 10 820

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=75499d7e-ddd4-41c0-93f6-5ca4b454dcec&hash=4C11479B6620F523B4A3DC0A6E9127F0185D5FE6
1840
2899
1840
2899
1840
2899
821
52
0
0
0
0
0
0
0
0
2661
2951
155
1
0
0
820
10
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=75499d7e-ddd4-41c0-93f6-5ca4b454dcec&Naziv=Bilans%20uspeha&hash=4C11479B6620F523B4A3DC0A6E9127F0185D5FE6#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

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
2961 3481

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 6 14

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 6 495 559

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 7 683

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 9 67 227

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 8 2398 1843

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 9 1 155

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

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 1031 2951 2661

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 +
1039) 1032 0 0

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

1033 0 0

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 0 0

56, осим 562, 563 и 564

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

1041 0 0

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

0
0


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

561 2. Финансијски расходи из односа са осталим
повезаним правним лицима 1043

565 3. Расходи од учешћа у губитку придружених
правних лица и заједничких подухвата 1044

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 11 52 821

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 12 2899 1840

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

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 -
1055 + 1056 - 1057) 1058

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054
+ 1057 - 1056) 1059 12 2899 1840

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА 1063

3481
2961
820
10


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

С. НЕТО ДОБИТАК

(1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)
1064

Т. НЕТО ГУБИТАК

(1059 - 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)
1065 12 2899 1840

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА 1066

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ 1067

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА 1068

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ 1069

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 1070

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1071

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

1843
2398
227
67
683
559
495
14


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08080992 Шифра делатности 7320 ПИБ 100460626

Назив SACEN AD SAVEZNI CENTAR ZA ORGANIZACIJU POSLOVANJA I USAVRŠAVANJE KADROVA NOVI SAD

Седиште Нови Сад , Народног фронта 53

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj
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 2899 1840

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

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=75499d7e-ddd4-41c0-93f6-5ca4b454dcec&hash=4C11479B6620F523B4A3DC0A6E9127F0185D5FE6
0
0
1840
2899
1840
2899
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=75499d7e-ddd4-41c0-93f6-5ca4b454dcec&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20ostalom%20rezultatu&hash=4C11479B6620F523B4A3DC0A6E9127F0185D5FE6#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

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

I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003
+ 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 +
2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 +
2014 + 2016 + 2018) ≥ 0

2019

II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004
+ 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 +
2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 +
2013 + 2015 + 2017) ≥ 0

2020

III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК
ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА 2021

IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019
- 2020 - 2021) ≥ 0 2022

V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 -
2019 + 2021) ≥ 0 2023

В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ
ПЕРИОДА

I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 -
2002 + 2022 - 2023) ≥ 0 2024

II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 -
2001 + 2023 - 2022) ≥ 0 2025 2899 1840

Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК
ИЛИ ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0
или АОП 2025 > 0

2026 0 0

1. Приписан већинским власницима капитала 2027

2. Приписан власницима који немају контролу 2028

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08080992 Шифра делатности 7320 ПИБ 100460626

Назив SACEN AD SAVEZNI CENTAR ZA ORGANIZACIJU POSLOVANJA I USAVRŠAVANJE KADROVA NOVI SAD

Седиште Нови Сад , Народног фронта 53

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

- у хиљадама динара -

Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
3001 211 2360

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

1. Продаја и примљени аванси 3002 149 1540

2. Примљене камате из пословних активности 3003

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 62 820

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 211 2450

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 211 1532

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 683

3. Плаћене камате 3008

4. Порез на добитак 3009

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 235

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

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012 90

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
3013 0 0

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

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 0 0

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 инвестирањa (II-I) 3024

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=75499d7e-ddd4-41c0-93f6-5ca4b454dcec&hash=4C11479B6620F523B4A3DC0A6E9127F0185D5FE6
90
90
2450
211
2360
211
0
0
0
0
683
1532
211
2450
211
820
62
1540
149
2360
211
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=75499d7e-ddd4-41c0-93f6-5ca4b454dcec&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20tokovima%20gotovine&hash=4C11479B6620F523B4A3DC0A6E9127F0185D5FE6#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
3025 0 0

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

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 0 0

1. Откуп сопствених акција и удела 3032

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034

4. Остале обавезе (одливи) 3035

5. Финансијски лизинг 3036

6. Исплаћене дивиденде 3037

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) 3038

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) 3039

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040 211 2360

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041 211 2450

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) 3042

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) 3043 90

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 90

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ 3045

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ 3046

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)
3047

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

0
0
0
0
90
235


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08080992 Шифра делатности 7320 ПИБ 100460626

Назив SACEN AD SAVEZNI CENTAR ZA ORGANIZACIJU POSLOVANJA I USAVRŠAVANJE KADROVA NOVI SAD

Седиште Нови Сад , Народног фронта 53

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

- у хиљадама динара -

Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4001 4019 4037

б) потражни салдо рачуна 4002 24698 4020 4038 1

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4003 4021 4039

б) Исправке на потражној страни рачуна 4004 4022 4040

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б)
≥ 0 4005 4023 4041

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а +
2б) ≥ 0 4006 24698 4024 4042 1

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4007 4025 4043

б) промет на потражној страни рачуна 4008 4026 4044

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4009 4027 4045

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4010 24698 4028 4046 1

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4011 4029 4047

б) исправке на потражној страни рачуна 4012 4030 4048

7

Кориговано почетно стање текуће година на
дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б)
≥ 0 4013 4031 4049

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а +
6б) ≥ 0 4014 24698 4032 4050 1

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=75499d7e-ddd4-41c0-93f6-5ca4b454dcec&hash=4C11479B6620F523B4A3DC0A6E9127F0185D5FE6
83854
2899
86753
86753
1840
88593
88593
88452
88452
88452
88452
1
24698
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=75499d7e-ddd4-41c0-93f6-5ca4b454dcec&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20promenama%20na%20kapitalu&hash=4C11479B6620F523B4A3DC0A6E9127F0185D5FE6#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4015 4033 4051

б) промет на потражној страни рачуна 4016 4034 4052

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4017 4035 4053

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4018 24698 4036 4054 1

 



Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4055 26512 4073 4091

б) потражни салдо рачуна 4056 4074 4092 1954

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4057 4075 4093

б) исправке на потражној страни рачуна 4058 4076 4094

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б)
≥ 0 4059 26512 4077 4095

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б)
≥ 0 4060 4078 4096 1954

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 1840 4079 4097

б) промет на потражној страни рачуна 4062 4080 4098

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4063 28352 4081 4099

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4064 4082 4100 1954

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4065 4083 4101

б) исправке на потражној страни рачуна 4066 4084 4102

7

Кориговано почетно стање текуће године на
дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б)
≥ 0 4067 28352 4085 4103

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б)
≥ 0 4068 4086 4104 1954

1
24698
1
24698


Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4069 2899 4087 4105

б) промет на потражној страни рачуна 4070 4088 4106

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4071 31251 4089 4107

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4072 4090 4108 1954

 

1
24698


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4109 4127 4145

б) потражни салдо рачуна 4110 88452 4128 4146

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4111 4129 4147

б) исправке на потражној страни рачуна 4112 4130 4148

3

Кориговано почетно стање претходне
године на дан 01.01. ____

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

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а
+ 2б) ≥ 0 4114 88452 4132 4150

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4115 4133 4151

б) промет на потражној страни рачуна 4116 4134 4152

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

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

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4118 88452 4136 4154

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4119 4137 4155

б) исправке на потражној страни рачуна 4120 4138 4156

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

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

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а
+ 6б) ≥ 0 4122 88452 4140 4158

1
24698


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4123 4141 4159

б) промет на потражној страни рачуна 4124 4142 4160

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4126 88452 4144 4162

 

1954
26512


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

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

1 2 12 13 14

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4163 4181 4199

б) потражни салдо рачуна 4164 4182 4200

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4165 4183 4201

б) исправке на потражној страни
рачуна 4166 4184 4202

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

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

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

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4169 4187 4205

б) промет на потражној страни рачуна 4170 4188 4206

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

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

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

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4173 4191 4209

б) исправке на потражној страни
рачуна 4174 4192 4210

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

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

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

1954
28352
1840
1954
26512


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

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

1 2 12 13 14

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4177 4195 4213

б) промет на потражној страни рачуна 4178 4196 4214

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

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

 



Ре
дни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3

до кол 15) - ∑(ред 1а кол 3 до кол
15)] ≥ 0

АОП
Губитак изнад капитала [∑(ред
1а кол 3 до кол 15) - ∑(ред 1б

кол 3 до кол 15)] ≥ 0АОП

337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4217
4235 88593 4244

б) потражни салдо рачуна 4218

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4219

4236 4245
б) исправке на потражној страни
рачуна 4220

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(1а + 2а - 2б) ≥ 0 4221

4237 88593 4246
б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4222

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4223 4238

1840 4247
б) промет на потражној страни рачуна 4224

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4225

4239 86753 4248
б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4226

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4227

4240 4249
б) исправке на потражној страни
рачуна 4228

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(5а + 6а - 6б) ≥ 0 4229

4241 86753 4250
б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4230

1954
31251
2899
1954
28352


Ре
дни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3

до кол 15) - ∑(ред 1а кол 3 до кол
15)] ≥ 0

АОП
Губитак изнад капитала [∑(ред
1а кол 3 до кол 15) - ∑(ред 1б

кол 3 до кол 15)] ≥ 0АОП

337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4231
4242 2899 4251

б) промет на потражној страни рачуна 4232

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4233

4243 83854 4252
б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4234

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

88452


 

 
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVESTAJE ZA PRIVREDNO DRUSTVO SACEN AD 
 
 

1. OSNOVNE INFORMACIJE O DRUSTVU 
 

SACEN AD Novi Sad,Savezni centar za organizaciju poslovanja i usavrsavanje kadrova, 
Narodnog fronta53, 21000 Novi Sad. Osnovna delatnost društva je ispitivanje trzista i ispitivanje 
javnog mnjenja.  
Datum upisa 15.10.1969.g. Br.resenja o upisu BD42121/05 Agencija za privredne registre 1-510 
Trgovinski su Novi Sad  
MB 08080992  
PIB 100460626  
Tekuci racun 240-1847-15 Erstebanka AD Novi Sad  
Direktor drustva je Sergej Skoric, diplomirani ekonomista. 
Drustvo je na dan 31.12.2019.godine nije imalo  zaposlenih a na dan 31.12.2018. jedan  
zaposleni radnik. 
 
 

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA  
 

Prilozeni finansijski izvestaji Drustva za 2019. Godinu su sastavljeni u skladu sa vazecim 
racunovodstvenim propisima u Republici Srbiji zasnovanim na Zakonu o racunovodstvu 
(“Sl.glasnik RS” br.62/2013). 
Drustvo prilikom sastavljanja finansijskih izvestaja za 2019.godinu primenjuje: 
Konceptualni okvir za finansijsko izvestavanje (dalje: okvir), Medjunarodne racunovodstvene 
standarde (MRS) odnosno Medjunarodne standard finansijskog izvestavanja (dalje:MSFI) I sa 
njima povezana tumacenja izdata od Komiteta za tumacenje racunovodstvenih standard (dalje: 
IFRIC), naknadne izmene tih standard I sa njima povezana tumacenja odobrena od Odbora za 
medjunarodne racunovodstvene standard (dalje IASB) ciji je prevod utvrdilo I objavilo 
ministarstvo nadlezno za poslove finansija. 
Iznosi u finansijskim izveštajima su prikazani u hiljadama CSD važećim na dan bilansiranja – 
31.12.2019 godine.  
Uporedni podaci prikazani su u hiljadama RSD važećim na dan 31.12.2019. godine.  
Zvanični srednji kursevi NBS primenjeni za kursiranje potraživanja i obaveza bili su sledeći:  
EUR- 117,5928 
 
 

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA  
 

(a) Pravila procenjivanja - osnovne pretpostavke  
Finansijski izveštaji su sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (načelo uzročnosti) i 
načelu stalnosti.  
Prema načelu nastanka poslovnog događaja učinci poslovnih promena i drugih događaja se 
priznaju u momentu nastanka (a ne kada se gotovina ili njen ekvivalent primi ili isplati). 
Finansijski izveštaji sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (osim Izveštaja o 
novčanim tokovima) pružaju informacije ne samo o poslovnim promenama iz prethodnog 
perioda , koje uključuju isplatu i prijem gotovine, već takođe i o obavezama za isplatu gotovine u 
budućem periodu i o resursima koji predstavljaju gotovinu koja će biti primljena u budućem 
periodu.  



Finansijski izveštaji su sastavljeni pod predpostavkom da će Društvo da posluje na neograničeni 
vremenski period i da će da nastavi sa poslovanjem i u doglednoj budućnosti. Obaveza se 
priznaje u bilansu stanja kada je verovatno da će odliv resursa koji sadrži ekonomske koristi 
proisteći iz podmirenja sadašnjih obaveza i kada se iznos obaveze koja će se podmiriti može 
pouzdano da izmeri.  
Prihod se priznaje u bilansu uspeha kada je povećanje budućih ekonomskih koristi povezano s 
povećanjem sredstava ili smanjenjem obaveza koje mogu da se pouzdano izmere, odnosno da 
priznavanje prihoda nastaje istovremeno sa priznavanjem povećanja sredstava ili smanjenja 
obaveza.  
Rashodi se priznaju u bilansu uspeha kada smanjenje budućih ekonomskih koristi koje je 
povezano sa smanjenjem sredstava ili povećanjem obaveza može pouzdano da se izmeri, 
odnosno da priznavanje rashoda nastaje istovremeno sa priznavanjem porasta obaveza ili 
smanjenjem sredstava.  
Kapital se iskazuje u skladu sa finansijskim konceptom kapitala kao uloženi novac ili uložena 
kupovna moć i predstavlja neto imovinu Društva. Iz finansijskog koncepta kapitala proističe 
koncept očuvanja finansijskog kapitala. Očuvanje finansijskog kapitala meri se u nominalnim 
monetarnim jedinicama - RSD. Po ovom konceptu dobitak je zarađen samo ako finansijski (ili 
novčani) iznos neto imovine na kraju perioda premašuje finansijski (ili novčani) iznos neto 
imovine na početku perioda, nakon uključivanja bilo kakvih raspodela vlasnicima ili doprinosa 
vlasnika u toku godine.  
 
 
(b) Priznavanje elemenata finansijskih izveštaja  
Sredstvo se priznaje u bilansu stanja kada je verovatno da će buduće ekonomske koristi priticati 
u Društvo i kada sredstvo ima nabavnu vrednost ili cenu koštanja ili vrednost koja može da se 
pouzdano izmeri.  
 
 (c) Preračunavanje stranih sredstava plaćanja i računovodstveni tretman kursnih razlika  
Izvršen je preračun novčanih sredstava, potraživanja i obaveza u stranim sredstvima plaćanja u 
njihovu dinarsku protivvrednost po kursu važećem na dan bilansa stanja. Pozitivne i negativne 
kursne razlike nastale po tom osnovu su iskazane kao prihod ili rashod perioda.  
Preračun potraživanja i obaveza sa ugovorenom zaštitom putem valutne klauzule vrši se po 
kursu važećem na dan bilansa stanja, s tim da se efekat knjiži kao finansijski prihod, odnosno 
rashod.  
 
(d) Prihodi od prodaje  
Prihodi od prodaje su iskazani u iznosu fakturisane realizacije, tj. izvršene prodaje do kraja 
obračunskog perioda, pod uslovom da je sa tim danom nastao dužničko-poverilački odnos i da 
je ispostavljena faktura. Prihod se meri po poštenoj vrednosti primljene nadoknade ili 
potraživanja, uzimajući u obzir iznos svih trgovačkih popusta i količinskih rabata koje Društvo 
odobri. Razlika između poštene vrednosti i nominalnog iznosa naknade priznaje se kao prihod 
od kamate. Prihod od prodaje se priznaje kada su zadovoljeni svi uslovi:  
- Društvo je prenelo na kupca sve značajne rizike i koristi od vlasništva;  
- rukovodstvo Društva ne zadržava niti upliv na upravljanje u meri koja se obično povezuje sa 
vlasništvom, niti kontrolu nad prodatim proizvodima i robom;  
- kada je moguće da se iznos prihoda pouzdano izmeri;  
- kada je verovatno da će poslovna promena da bude praćena prilivom ekonomske koristi u 
Društvo i  
- kad se troškovi koji su nastali ili će nastati u vezi sa poslovnom promenom mogu pouzdano da 
se izmere.  
Prihodi od usluga iskazani su srazmerno stepenu završenosti usluge na dan bilansiranja.  



 
(e) Poslovni rashodi  

Ukupne poslovne rashode čine: nabavna vrednost prodate robe; troškovi materijala; troškovi zarada, 

naknada zarada i ostali lični rashodi; troškovi amortizacije i rezervisanja; troškovi proizvodnih 
usluga; i nematerijalni troškovi.  
Osnovni elementi i načela priznavanja rashoda su:  
- rashodi se priznaju, odnosno evidentiraju i iskazuju kada smanjenje budućih ekonomskih 
koristi koje je povezano sa smanjenjem sredstava ili povećanjem obaveza može pouzdano da 
se izmeri;  
- rashodi se priznaju na osnovu neposredne povezanosti rashoda sa prihodima (načelo 
uzročnosti);  
- kada se očekuje da će ekonomske koristi priticati tokom nekoliko obračunskih perioda, a 
povezanost sa prihodom može da se ustanovi u širem smislu ili posredno, rashodi se priznaju 
putem postupka sistemske i razumne alokacije;  
- rashodi se priznaju kada izdatak ne donosi nikakve ekonomske koristi ili kada i do iznosa do 
kojeg buduće ekonomske koristi ne ispunjavaju uslove ili su prestale da ispunjavaju uslove za 
priznavanje u bilansu stanja kao sredstvo;  
- rashodi se priznaju i u onim slučajevima kada nastane obaveza bez istovremenog priznavanja 
sredstva.  
Nabavna vrednost prodate robe na veliko utvrđuje se u visini prodajne vrednosti robe na veliko, 
umanjene za iznos utvrđene razlike u ceni i ukalkulisanog PDV sadržanih u vrednosti prodate 
robe na veliko.  
 
(f) Dobici i gubici  
Dobici predstavljaju povećanje ekonomske koristi, a obuhvataju prihode koji se javljaju u slučaju 
prodaje stalne imovine po vrednosti većoj od njihove knjigovodstvene vrednosti, zatim 
nerealizovane dobitke po osnovu prodaje tržišnih hartija od vrednosti (u slučaju kada se 
vrednovanje hartija od vrednosti vrši po njihovim tržišnim vrednostima), kao i dobitke koji 
nastaju pri povećanju knjigovodstvene vrednosti stalne imovine usled prestanka delovanja 
uslova za smanjenje njihove vrednosti.  
Gubici nastaju po osnovu prodaje imovine po cenama nižim od njene knjigovodstvene 
vrednosti, zatim po osnovu rashodovanja neotpisanih osnovnih sredstava, po osnovu šteta koje 
se mogu u celini ili delimično nadoknaditi od osiguravajućih društava, po osnovu primene 
principa impariteta (umanjenje vrednosti imovine).  
 
(g) Finansijski prihodi i rashodi  
Finansijski prihodi i rashodi obuhvataju: prihode i rashode od kamata (nezavisno od toga da li 
su dospeli i da li se plaćaju ili pripisuju iznosu potraživanja ili obaveze na dan bilansiranja); 
prihode i rashode od kursnih razlika; prihode i rashode iz odnosa sa matičnim, zavisnim i 
ostalim povezanim pravnim licima; i ostale finansijske prihode i rashode.  
Prihodi od dividendi priznaju se kao prihod u godini kada se iste odobre za isplatu.  
 
(h) Vanredni prihodi i rashodi  
Vanredni prihodi i rashodi nastaju kao posledica vanrednih događaja, koji se jasno razlikuju od 
redovnih aktivnosti i od kojih se ne očekuje da nastaju često ili redovno.  
Osnovne karakteristike vanrednih prihoda i rashoda su:  
- retko se pojavljuju;  
- događaj koji je prouzrokovao prihod ili rashod je vanredan, odnosno nije posledica redovnih 
aktivnosti; i  
- značaj i veličina prihoda ili rashoda je velika u odnosu na imovinu društva.  
 



(i) Porez na dobit i odložena poreska sredstva i obaveze  
Porez na dobit predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa republičkih propisima. 
Poreska obaveza se obračunava po stopi od 15 % na oporezivu dobit . Oporeziva dobit utvrđuje 
se u poreskom bilansu usklađivanjem dobiti iskazane u bilansu uspeha, koji je sačinjen u skladu 
sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i propisima kojima se uređuje računovodstvo, 
za određene rashode i prihode saglasno poreskim propisima. Obračunati porez se umanjuje za 
poreske olakšice (ulaganja u osnovna sredstva u sopstvenoj registrovanoj delatnosti, ).  
Gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu mogu se koristiti za smanjenje oporezive 
dobiti narednih perioda, ali ne duže od deset godina.  
 
(j) Nematerijalna ulaganja, nekretnine, postrojenja, oprema, biološka sredstva i 
investicione nekretnine  
Nematerijalno ulaganje je odredivo nemonetarno sredstvo bez fizičkog sadržaja:  
- koje služi za proizvodnju ili isporuku robe ili usluga, za iznajmljivanje drugim licima ili se koristi 
u administrativne svrhe;  
- koje društvo kontroliše kao rezultat prošlih događaja; i  
- od kojeg se očekuje priliv budućih ekonomskih koristi.  
Nekretnine, postrojenja i oprema su materijalna sredstva:  
- koja Društvo drži za upotrebu u proizvodnji ili isporuku robe ili pružanje usluga, za 
iznajmljivanje drugim licima ili u administrativne svrhe;  
- za koja se očekuje da će se koristiti duže od jednog obračunskog perioda; i  
- čija je pojedinačna nabavna cena u vreme nabavke veća od prosečne bruto zarade po 
zaposlenom u Republici, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog 
za poslove statistike.  
Nabavke nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme u toku godine evidentiraju se 
po nabavnoj vrednosti. Nabavnu vrednost čini fakturna vrednost nabavljenih sredstava uvećana 
za sve zavisne troškove nabavke i sve troškove dovođenja u stanje funkcionalne pripravnosti. 
Cenu koštanja navedenih sredstava proizvedenih u sopstvenoj režiji čine direktni troškovi i 
pripadajući indirektni troškovi, koji se odnose na to ulaganje.  
Kursne razlike koje prozilaze iz kupovine sredstava iz inostranstva, kao i troškovi pozajmljivanja 
nastali do momenta stavljanja sredstva u upotrebu, kapitalizuju se, odnosno uključuju se u 
nabavnu vrednost kupljenog sredstva.  
Nakon što se prizna kao sredstvo, postrojenja i oprema iskazuju se po nabavnoj vrednosti ili po 
ceni koštanja umanjenoj za ukupan iznos obračunate amortizacije i ukupan iznos gubitaka zbog 
obezvređenja.  
Nakon što se prizna kao sredstvo, nekretnina se iskazuju se po revalorizovanom iznosu, koji 
izražava njihovu poštenu vrednost na dan revalorizacije, umanjenu za ukupan iznos ispravke 
vrednosti po osnovu amortizacije i ukupan iznos ispravke vrednosti po osnovu gubitaka zbog 
obezvređenja. Revalorizacija se vrši onoliko redovno koliko je dovoljno da se iskazani iznos ne 
razlikuje značajno od iznosa koji bi se utvrdio da je primenjen postupak iskazivanja po poštenoj 
vrednosti na dan bilansa stanja.  
Kada zbog revalorizacije dođe do povećanja iskazanog iznosa sredstava, pozitivan učinak 
revalorizacije se iskazuje neposredno u korist sopstvenog kapitala kao revalorizaciona rezerva. 
Međutim, pozitivan učinak revalorizacije priznaje se kao prihod od ukidanja revalorizacionih 
rezervi istog sredstva do iznosa koji je jednak nagativnom učinku revalorizacije istog sredstva, 
koji je prethodno bio priznat kao rashod.  
Kada zbog revalorizacije dođe do smanjenja iskazanog iznosa sredstva, negativan učinak 
revalorizacije priznaje se kao rashod. Međutim, negativan učinak revalorizacije iskazuje se 
neposredno na teret revalorizacionih rezervi, do iznosa koji nije veći od ukupnih revalorizacionih 
rezervi obračunatih za to isto sredstvo.  



Na dan svakog bilansa stanja Društvo procenjuje da li postoji neka indicija o tome da je 
sredstvo možda obezvređeno. Ukoliko takva indicija postoji, Društvo procenjuje iznos sredstva 
koji može da se povrati. Ako je nadoknadiva vrednost sredstva manja od njegove 
knjigovodstvene vrednosti knjigovodstvena vrednost se svodi na nadoknadivu vrednost i 
istovremeno se smanjuju prethodno formirane revalorizacione rezerve po osnovu tog sredstva. 
Ako nisu formirane revalorizacione rezerve po osnovu sredstva čija je vrednost umanjena, ili su 
iskorišćene za druge svrhe, za iznos gubitka od umanjenja vrednosti priznaje se rashod 
perioda.  
Ako na dan bilansa stanja postoje nagoveštaji da prethodno priznat gubitak od umanjenja 
vrednosti ne postoji ili je umanjen, vrši se procena nadoknadive vrednosti tog sredstva. Gubitak 
zbog umanjenja vrednosti priznat u prethodnim godinama priznaje se kao prihod, u slučaju da je 
primenjen osnovni postupak vrednovanja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i 
opreme, odnosno kao povećanje revalorizacione rezerve ukoliko je primenjen alternativni 
postupak vrednovanja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme, a 
knjigovodstvena vrednost nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme se 
povećava do nadoknadive vrednosti  
Naknadni izdatak koji se odnosi na već priznata nematerijalna ulaganja, nekretninu, postrojenja 
i opremu pripisuje se iskazanom iznosu tog sredstva, ako je verovatno da će priliv budućih 
ekonomskih koristi da bude veći od prvobitno procenjene stope prinosa tog sredstva. Naknadni 
izdatak se tretira kao dodatno ulaganje, ako:  
- dolazi do produženja korisnog veka trajanja, uključujući i povećanje kapaciteta;  
- se nadgradnjom mašinskih delova postiže značajno unapređenje kvaliteta izlaznih 
komponenti; i  
- usvajanje novih proizvodnih procesa omogućava značajno smanjenje prethodno procenjenih 
troškova poslovanja. Svaki drugi naknadni izdatak priznaje se kao rashod u periodu u kome je 
nastao.  
Gradsko zemljište se iskazuje odvojeno od vrednosti nekretnine po nabavnoj vrednosti, a 
naknadno vrednovanje se vrši na isti način kao i za nekretnine, postrojenja i opremu. U okviru 
građevinskog zemljišta prikazana je i vrednost gradskog građevinskog zemljišta koja nije 
vlasništvo preduzeća a koje preduzeće koristi na neograničen rok i za čije korišćenje plaća naknadu koja 
je značajno ispod tržišne.  
Ne vrši se amortizacija zemljišta.  
 
Nematerijalna ulaganja čine: ostala nematerijalna ulaganja računovodstveni i drugi softveri.  
Nematerijalna ulaganja, 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.  
Dobici ili gubici koji proisteknu iz rashodovanja ili otuđenja utvrđuju se kao razlika između 
procenjenih neto priliva od prodaje i iskazanog iznosa sredstva i priznaju se kao prihod ili 
rashod u bilansu uspeha.  
 
(k) Amortizacija  
Obračun amortizacije vrši se od početka narednog meseca u odnosu na mesec kada je 
sredstvo stavljeno u upotrebu.  
Amortizacija se obračunava proporcionalnom metodom, primenom stopa koje se utvrđuju na 
osnovu procenjenog korisnog veka upotrebe sredstava.  
Osnovica za obračun amortizacije sredstva je nabavna vrednost bez utvrdjivanja prostale 
vrednosti i iznosa obezvređivanja.  
Korisni vek trajanja, odnosno amortizacione stope, preispituju se periodično i ako su očekivanja 
zasnovana na novim procenama značajno različita od prethodnih, obračun troškova 
amortizacije za tekući i budući period se koriguju.  



Metod obračuna amortizacije koji se primenjuje preispituje se periodično i ukoliko je došlo do 
značajne promene u očekivanom obrascu trošenja ekonomskih koristi od tih sredstava, metod 
se menja tako da odražava taj izmenjeni način. Kada je takva promena metoda obračuna 
amortizacije neophodna, onda se ona računovodstveno obuhvata kao promena 
računovodstvene procene, a obračunati troškovi amortizacije za tekući i budući period se 
koriguju.  
 
Stope amortizacije za glavne kategorije nekretnina I opreme date su u sledecem prilogu 

Nekretnine 2,5 % 

Oprema / masine 10-35 % 

Racunarska oprema 25-30 % 

Transportna sredstva 14-50 % 

 

Primenje stope za amortizaciju nematerijalnih ulaganja su sledece: 

softveri 10 % 

 

 
(l) Finansijski plasmani  
Finansijski plasmani predstavljaju finansijska sredstva koja se prilikom početnog priznavanja 
mere po njihovoj nabavnoj vrednosti koja predstavlja poštenu vrednost nadoknade koja je data 
za njih. Troškovi transakcije se uključuju u početno merenje svih finansijskih sredstava.  
Za potrebe merenja finansijskog sredstva nakon početnog priznavanja, finansijska sredstva se 
klasifikuju u četiri kategorije:  
(a) finansijska sredstva koja se drže radi trgovanja, početno priznata po fer vrednosti kroz dobit 
ili gubitak;  
(b) ulaganja koja se drže do roka dospeća;  
(c) zajmovi i potraživanja koji su potekli od strane društva i koji se ne drže radi trgovanja i  
(d) finansijska sredstva koja su raspoloživa za prodaju.  
Finansijsko sredstvo se klasifikuje kao finansijsko sredstvo koje je raspoloživo za prodaju 
ukoliko sasvim ne pripada ni jednoj od ostale tri gore navedene kategorije finansijskih 
sredstava.  
Finansijsko sredstvo klasifikuje se kao finansijsko sredstvo koje se drži radi trgovanja, a ne kao 
finansijsko sredstvo koje je raspoloživo za prodaju, ukoliko je to sredstvo deo portfelja sličnih 
sredstava za koje postoji obrazac trgovanja radi ostvarivanja dobitka iz kratkoročnih kolebanja 
cena ili marže dilera.  
Posle početnog priznavanja, društvo meri finansijska sredstva, (uključujući i derivate koji su 
sredstva) po njihovim poštenim vrednostima, bez bilo kakvog umanjivanja za transakcione 
troškove koje može načiniti prilikom prodaje ili drugog otuđenja, osim:  
- Zajmova i potraživanja i Ulaganja koja se drže do dospeća koja se mere po amortizovanoj 
ceni, primenom metoda efektivne kamatne stope;  
- Ulaganja u vlasničke hartije koje se ne kotiraju na aktivnom tržištu i čija se fer vrednost ne 
može pouzdano izmeriti, koja se mere po nabavnoj ceni.  
U Republici Srbiji ne postoji dovoljno tržišno iskustvo, stabilnost i likvidnost kod kupovine i 
prodaje finansijskih sredstava i zvanične tržišne informacije nisu u svakom trenutku raspoložive. 
Stoga, poštenu (fer) vrednost najčešće nije moguće pouzdano utvrditi u uslovima nepostojanja 
aktivnog tržišta, kako to zahtevaju MSFI.  
Priznati dobitak ili gubitak koji proizilazi iz promene u poštenoj vrednosti finansijskog sredstva ili 
obaveze (koja nije deo odnosa zaštite) početno priznata po fer vrednosti kroz dobit ili gubitak, 



priznaje se kao kao dobitak ili gubitak u bilansu uspeha, a kod finansijske imovine raspoložive 
za prodaju na revalorizacionim rezervama.  
 
(m) Zalihe  
Zalihe robe i materijala se mere po nabavnoj vrednosti. Nabavnu vrednost čine svi troškovi 
nabavke za dovođenje zaliha na njihovo sadašnje mesto i stanje. Troškovi nabavke zaliha 
obuhvataju kupovnu cenu, uvozne dažbine i druge obaveze (osim onih koje Društvo može 
naknadno da povrati od poreskih vlasti), troškove prevoza, manipulativne troškove i druge 
troškove koji se mogu direktno pripisati nabavci. Popusti, rabati i druge slične stavke se 
oduzimaju pri utvrđivanju troškova nabavke. Kursne razlike nastale od dana preuzimanja zaliha 
do dana plaćanja obaveza u stranoj valuti i troškovi kamata nisu uključeni u trošak nabavke.  
Izlaz zaliha materijala i robe se evidentira metodom prosečne ponderisane cene.  
Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda se mere po ceni koštanja, odnosno po neto 
prodajnoj vrednosti, ako je niža. Cenu koštanja čine svi troškovi konverzije i drugi nastali 
troškovi neophodni zadovođenje zaliha na njihovo sadašnje mesto i stanje, odnosno:  
- troškovi direktnog rada;  
- troškovi direktnog materijala; i  
- indirektni, odnosno opšti proizvodni troškovi.  
Zalihe usluga čine direktni troškovi i indirektni troškovi nastali u vezi sa pružanjem usluga. 

Direktni troškovi usluga su direktni troškovi rada osoblja koje direktno učestvuje u pružanju 

usluga, direktni troškovi materijala i ostali direktni troškovi, kao što je angažovanje spoljnih 

eksperata i slično. Indirektni troškovi usluga su troškovi pomoćnog materijala, energije utrošene 

za pružanje usluge, amortizacija i održavanje opreme koja se koristi prilikom pružanja usluge i 

sl. 

 
(n) Potraživanja po osnovu prodaje  
Potraživanja po osnovu prodaje procenjuju se po nominalnoj vrednosti umanjenoj za procenjeni 
iznos nenaplativih potraživanja.  
U skladu sa propisima o računovodstvu, a na osnovu opšteg akta Društva vršena je ispravka 
vrednosti dospelih potraživanja koja nisu naplaćena u roku za naplatu, isključivo na osnovu 
odluke organ upravljanja društva, a na predlog popisne komisije.  
 
(p) Potencijalna sredstva i obaveze  
Potencijalne obaveze se obelodanjuju, ali se ne priznaju, osim u slučajevima kada je odliv 
resursa verovatan i kada se priznaje rezervisanje u finansijskim izveštajima.  
Postojanje potencijalnog sredstva se ne obelodanjuje, osim ukoliko je verovatan priliv 

ekonomskih koristi. Ukoliko je ostvarenje prihoda gotovo sigurno, sredstvo se može priznati u 

finansijskim izveštajima. 

 
4. EFEKTI IZMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I KOREKCIJE MATERIJALNO 

ZNAČAJNIH GREŠAKA 
 

Materijalno značajnom greškom smatra se iznos koji za više od 2% menja oporezivu dobit 
odnosno gubitak u poreskom bilansu (ukoliko je iznos greške niži, korekcija se sprovodi kroz 
bilans uspeha tekuće godine).  
Materijalno značajni efekti promene računovodstvenih politika i naknadno utvrđenih grešaka se 

koriguju retroaktivno uz prilagođavanje uporednih podataka u finansijskim izveštajima, osim ako 

je to praktično neizvodljivo(tada se promena računovodstvene politike primenjuje prospektivno ). 



Svaka korekcija koja iz toga proizilazi iskazuje se kao korekcija iznosa neraspoređenog dobitka 

na početku perioda. 

 

5. PRIHODI OD PRODAJE 

 

PRIHOD OD PRODAJE 

 2019 (din.000) 2018 (din.000) 

Prihodi od prodaje roba/usluga   

Prihodi od zakupa poslovnog prostora 10 2363 

Ukupni poslovni prohodi 10 2363 

 

 

 

6. TROSKOVI MATERIJALA 

 

TROSKOVI MATERIJALA 

  2019 (din.000) 2018 (din.000) 

Troskovi ostalog materijala (rezijskog)  14 

Troskovi goriva I energije 495 559 

Ukupno 495 573 

 

 

7. TROSKOVI ZARADA 

 

TROSKOVI ZARADA 

  2019 (din.000) 2018 (din.000) 

Troskovi zarada I naknada zarada (bruto)  683 

Ukupno  683 

 

 

 

8. TROSKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA 

 

Troškovi amortizacije u 2019. godini iznose 2.398.067,47 din.hiljada. U godini Društvo nije vršilo 
rezervisanja troškova za naknade i druge beneficije zaposlenih. Na konto rezervisanja izvrsen je 
prenos sa obracunatih obaveza za isplatu cl.Upravnog i Nadzornog odbora od pre vise godina 
koji nije isplacen ni do 31.12.2019.g. ukupan iznos naknada sa obr,porezima i doprinosima 
iznosi din 708 hiljada. 
 
 
 
 
 
 



9. TROSKOVI PROIZVODNIH USLUGA I NEMATERIJALNI TROSKOVI 
 

Troskovi proizvodnih 
usluga 

2019 2018 

Troskovi telefona   6 

Troskovi usluga odrzavanja  0 

Troskovi redovnog servisa 
vozila 

 0 

Troskovi komunalnih usluga 67 192 

Troskovi ostalih usluga  29 

Troskovi donacije   

UKUPNO 67 227 

Nematerijalni troskovi   

Tr. neproizvodnih usluga 1 71 

Tr.revizije  62 

Tr. reprezentacije  0 

Troskovi struc.  0 

   

   

Troskovi premije osiguranja  0 

Troskovi platnog prometa  11 

Troskovi poreza na imovinu   

Troskovi taksi  7 

Ostali nemat.tr.  4 

UKUPNO 1 155 

 
 
 
 
 
10. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI 

 

Finansijski prihodi 2019 2018 

- - - 

Finansijski rashodi   

Finansijski rashodi 
zatezne kamate 

  

Finansijski rashodi 
prethodnog perioda 

  

UKUPNO   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

11. OSTALI PRIHODI I RASHODI 
 

Ostali prihodi 2019 2018 

Prihodi od naplacenih 
otpisanih potrazivanja 

  

UKUPNO  0 

Ostali rashodi  821 

Troskovi opomena 52  

Neotpisana vrednost 
opreme 

  

UKUPNO 52 821 

 
 
 

12. NETO GUBITAK 
 

 2019 2018 

Gubitak ranijih godina 28352 26512 

Gubitak tekuce godine 2899 1840 

 
 
 
 

13. NEKRETNINE POSTROJENJA I OPREMA 

opis zemljiste Gradj.obj. oprema Invest.nekretnine Nematerijalna 
ulaganja 

stanje      

01.01.2019. 23672 3785 35 65837  

      

.      

Stanje 
31.12.2019 
u(000 din) 
vrednosti 

23672 3659 14 63597  

 -     

. -     

      

      

      

      

.      

 
 
 
 
 
 
 



 
14. POTRAZIVANJA 

 

Potrazivanja po osnovu 
prodaje 

2019 2018 

Dati avansi 91 91 

Kupci u zemlji 340 328 

UKUPNO 431 420 

Druga potrazivanja 3 3 

UKUPNO 3 3 

 
 
 

15. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI 
 

 2019 2018 

Tekuci racun/dinarski 0 0 

UKUPNO 0 0 

 
 
 

16. POREZ NA DODATU VREDNOST I AVR 
 

Porez na dodatu vrednost 2019 2018 

Razgraniceni PDV 112 46 

UKUPNO 112 46 

 
 
 

17. OSNOVNI KAPITAL 
 

 2019 2018 

Akcijski kapital 24698 24698 

rezerve 1 1 

Revalorizacione rezerve 88452 88452 

UKUPNO 113151 113151 

 
 
 

18. REZULTAT POSLOVANJA 
 

 2019 2018 

Nerasporedjeni dobitak 
ranijih godina 

1954 1954 

Gubitak ranijih godina 28352 26512 

Gubitak tekuce godine 2899 1840 

 
  
 

 





Београд, 2020. године 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 

 
ОРГАНИМА УПРАВЉАЊА 

„САЦЕНА” АД НОВИ САД 

 

Извештај о годишњим финансијским извештајима 

 

Уздржавање од изражавања мишљења  

 

Унајмљени смо да извршимо ревизију приложених годишњих финансијских извештаја 

Савезног центра за организацију пословања и усавршавање кадрова „Сацен” ад Нови Сад, 

матични број 08080992 (у даљем тексту: „Друштво”) који обухватају биланс стања на дан 

31.12.2019. године и одговарајући биланс успеха, извештај о осталом резултату, извештај о 

променама на капиталу и извештај о токовима готовине за 2019. годину, као и напомене уз 

финансијске извештаје у које је укључен збирни преглед значајних рачуноводствених 

политика. 

 

Не изражавамо мишљење о приложеним годишњим финансијским извештајима Друштва. Због 

значаја питања описаних у одељку Основа за уздржавање од изражавања мишљења, нисмо 

били у могућности да прибавимо довољно одговарајућих ревизорских доказа који обезбеђују 

основу за ревизорско мишљење о овим годишњим финансијским извештајима.  
 

 

Основа за уздржавање од изражавања мишљења  

 

У оквиру основних средстава, на дан 31.12.2019. године, Друштво је исказало земљиште у 

износу од 23.672 хиљаде динара, грађевинске објекте у износу од 3.659 хиљада динара, 

опрему у износу од 14 хиљада динара и инвестиционе некретнине у износу од 63.597 хиљада 

динара. У складу са усвојеном рачуноводственом политиком, вредновање основних средстава 

се врши по поштеној вредности. Процена основних средстава је извршена током претходних 

година и током 2011. године су прокњижене ревалоризационе резерве у износу од 88.452 

хиљаде динара по основу разлике процењене и књиговодствене вредности које су 

непромењене закључно са 31.12.2019. године. У складу са одговарајућим међународним 

рачуноводственим стандардима, процена инвестиционих некретнина треба да се врши сваке 

године, док је за остала основна средства крајњи рок сваке пете године, што Друштво није 

испоштовало. Нисмо били у могућности утврдимо утицај на финансијске извештаје који би 

настао утврђивањем поштене вредности основних средстава на основу одговарајућих процена 

вредности.  
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У оквиру обавеза из пословања, на дан 31.12.2019. године, исказане су обавезе према 

добављачима у земљи у износу од 1.927 хиљада динара. Поменуте обавезе највећим делом 

потичу из ранијих година и нису усаглашене са повериоцима, нити су измирене до дана овог 

извештаја. Нисмо били у могућност да се уверимо у основаност исказаних обавеза према 

добављачима у земљи. 

 

У оквиру обавеза за остале порезе, доприносе и друге дажбине, на дан 31.12.2019. године, 

исказане су пореске обавезе у износу од 4.354 хиљаде динара. Стање ових обавеза није 

усаглашено са стањем које се води код Пореске управе Града Новог Сада која, на дан 

01.01.2020. године, потражује од Друштва износ од 7.200 хиљаде динара који обухвата порез 

на имовину, комуналну таксу за истицање фирме, посебну накнаду за заштиту и унапређење 

животне средине и увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, те укључује главницу 

дуга од 4.290 хиљада динара и камату од 2.910 хиљада динара. Услед наведеног, потцењене 

су краткорочне обавезе и губитак у износу од 2.846 хиљада динара, на дан 31.12.2019. године,  

 
 

 

Значајна неизвесност око сталности пословања  

 

Друштво је остварило приходе у 2019. години у износу од 62 хиљаде динара и забележило је 

губитак у износу од 2.899 хиљада динара. Краткорочне обавезе су веће од обртне имовине за 

6.407 хиљада динара, на дан 31.12.2019. године. Текући рачуни Друштва се налазе у 

непрекидној принудној наплати од 18.07.2018. године до датума издавања овог ревизорског 

извештаја. Поменуте чињенице указују на постојање значајне неизвесности која изазива сумњу 

у способност Друштва да настави пословање по начелу сталности. Планови руководства за 

превазилажење ових потешкоћа и успешан наставак даљег пословање Друштва нису 

обелодањени. 
 

 

Одговорност руководства и лица овлашћених за управљање за финансијске извештаје 

 

Руководство Друштва је одговорно за састављање и истинито приказивање ових финансијских 

извештаја у складу сa рачуноводственим прописима Републике Србије, као и за оне унутрашње 

контроле које руководство одреди као неопходне у припреми финансијских извештаја који не 

садрже значајне погрешне исказе, настале услед преварне радње и грешке.  

 

При састављању финансијских извештаја, руководство је одговорно за процењивање 

способности Друштва да настави да послује 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 угаси Друштво или да 

обустави пословање или не постоје могућности да другачије поступи. 

 

Лица овлашћена за управљање су одговорна за надгледање поступка финансијког 

извештавања Друштва.   
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Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја 

 

Наша одговорност је спровођење ревизије финансијских извештаја Друштва у складу са 

Међународним стандардима ревизије и издавање ревизорског извештаја. Међутим, услед 

питања описаних у одељку Основа за уздржавање од изражавања мишљења, нисмо били у 

могућности да прибавимо довољно одговарајућих ревизорских доказа који обезбеђују основу 

за мишљење о овим финансијским извештајима.  

 

Независни смо у односу на Друштво у складу са Етичким правилима за рачуноводствену струку 

Одбора за међународне етичке стандарде за рачуновође и етичким захтевима који се односе 

на нашу ревизију финансијских извештаја, те смо испунили наше друге етичке одговорности у 

складу са овим захтевима и поменутим правилима. 

 

 

 

Извештај о другим законским и регулаторним захтевима 

 

Извршили смо преглед годишњег извештаја о пословању Друштва. Руководство Друштва је 

одговорно за састављање и приказивање годишњег извештаја о пословању, у складу са 

прописима Републике Србије. Наша је одговорност да изразимо мишљење о усклађености  

извештаја о пословању са финансијским извештајима за 2019. годину. У вези тога, наши 

поступци испитивања су ограничени на процењивање усаглашености рачуноводствених 

података садржаних у извештају о пословању са финансијским извештајима који су били 

предмет ревизије. Сходно томе, наши поступци нису укључивали преглед осталих података 

садржаних у извештају о пословању који проистичу из података и прегледа који нису били 

предмет ревизије. 

 

По нашем мишљењу, годишњи извештај о пословању је у складу са финансијским извештајима 

који су били предмет ревизије. 

 
 

Београд, 23.06.2020. године 

                                                                                                               Прва ревизија доо Београд, 

              Саве Машковића 3/10           

                                                                                                                 Милош Цветић овлашћени ревизор 



















































 

 
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVESTAJE ZA PRIVREDNO DRUSTVO SACEN AD 
 
 

1. OSNOVNE INFORMACIJE O DRUSTVU 
 

SACEN AD Novi Sad,Savezni centar za organizaciju poslovanja i usavrsavanje kadrova, 
Narodnog fronta53, 21000 Novi Sad. Osnovna delatnost društva je ispitivanje trzista i ispitivanje 
javnog mnjenja.  
Datum upisa 15.10.1969.g. Br.resenja o upisu BD42121/05 Agencija za privredne registre 1-510 
Trgovinski su Novi Sad  
MB 08080992  
PIB 100460626  
Tekuci racun 240-1847-15 Erstebanka AD Novi Sad  
Direktor drustva je Sergej Skoric, diplomirani ekonomista. 
Drustvo je na dan 31.12.2019.godine nije imalo  zaposlenih a na dan 31.12.2018. jedan  
zaposleni radnik. 
 
 

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA  
 

Prilozeni finansijski izvestaji Drustva za 2019. Godinu su sastavljeni u skladu sa vazecim 
racunovodstvenim propisima u Republici Srbiji zasnovanim na Zakonu o racunovodstvu 
(“Sl.glasnik RS” br.62/2013). 
Drustvo prilikom sastavljanja finansijskih izvestaja za 2019.godinu primenjuje: 
Konceptualni okvir za finansijsko izvestavanje (dalje: okvir), Medjunarodne racunovodstvene 
standarde (MRS) odnosno Medjunarodne standard finansijskog izvestavanja (dalje:MSFI) I sa 
njima povezana tumacenja izdata od Komiteta za tumacenje racunovodstvenih standard (dalje: 
IFRIC), naknadne izmene tih standard I sa njima povezana tumacenja odobrena od Odbora za 
medjunarodne racunovodstvene standard (dalje IASB) ciji je prevod utvrdilo I objavilo 
ministarstvo nadlezno za poslove finansija. 
Iznosi u finansijskim izveštajima su prikazani u hiljadama CSD važećim na dan bilansiranja – 
31.12.2019 godine.  
Uporedni podaci prikazani su u hiljadama RSD važećim na dan 31.12.2019. godine.  
Zvanični srednji kursevi NBS primenjeni za kursiranje potraživanja i obaveza bili su sledeći:  
EUR- 117,5928 
 
 

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA  
 

(a) Pravila procenjivanja - osnovne pretpostavke  
Finansijski izveštaji su sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (načelo uzročnosti) i 
načelu stalnosti.  
Prema načelu nastanka poslovnog događaja učinci poslovnih promena i drugih događaja se 
priznaju u momentu nastanka (a ne kada se gotovina ili njen ekvivalent primi ili isplati). 
Finansijski izveštaji sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (osim Izveštaja o 
novčanim tokovima) pružaju informacije ne samo o poslovnim promenama iz prethodnog 
perioda , koje uključuju isplatu i prijem gotovine, već takođe i o obavezama za isplatu gotovine u 
budućem periodu i o resursima koji predstavljaju gotovinu koja će biti primljena u budućem 
periodu.  



Finansijski izveštaji su sastavljeni pod predpostavkom da će Društvo da posluje na neograničeni 
vremenski period i da će da nastavi sa poslovanjem i u doglednoj budućnosti. Obaveza se 
priznaje u bilansu stanja kada je verovatno da će odliv resursa koji sadrži ekonomske koristi 
proisteći iz podmirenja sadašnjih obaveza i kada se iznos obaveze koja će se podmiriti može 
pouzdano da izmeri.  
Prihod se priznaje u bilansu uspeha kada je povećanje budućih ekonomskih koristi povezano s 
povećanjem sredstava ili smanjenjem obaveza koje mogu da se pouzdano izmere, odnosno da 
priznavanje prihoda nastaje istovremeno sa priznavanjem povećanja sredstava ili smanjenja 
obaveza.  
Rashodi se priznaju u bilansu uspeha kada smanjenje budućih ekonomskih koristi koje je 
povezano sa smanjenjem sredstava ili povećanjem obaveza može pouzdano da se izmeri, 
odnosno da priznavanje rashoda nastaje istovremeno sa priznavanjem porasta obaveza ili 
smanjenjem sredstava.  
Kapital se iskazuje u skladu sa finansijskim konceptom kapitala kao uloženi novac ili uložena 
kupovna moć i predstavlja neto imovinu Društva. Iz finansijskog koncepta kapitala proističe 
koncept očuvanja finansijskog kapitala. Očuvanje finansijskog kapitala meri se u nominalnim 
monetarnim jedinicama - RSD. Po ovom konceptu dobitak je zarađen samo ako finansijski (ili 
novčani) iznos neto imovine na kraju perioda premašuje finansijski (ili novčani) iznos neto 
imovine na početku perioda, nakon uključivanja bilo kakvih raspodela vlasnicima ili doprinosa 
vlasnika u toku godine.  
 
 
(b) Priznavanje elemenata finansijskih izveštaja  
Sredstvo se priznaje u bilansu stanja kada je verovatno da će buduće ekonomske koristi priticati 
u Društvo i kada sredstvo ima nabavnu vrednost ili cenu koštanja ili vrednost koja može da se 
pouzdano izmeri.  
 
 (c) Preračunavanje stranih sredstava plaćanja i računovodstveni tretman kursnih razlika  
Izvršen je preračun novčanih sredstava, potraživanja i obaveza u stranim sredstvima plaćanja u 
njihovu dinarsku protivvrednost po kursu važećem na dan bilansa stanja. Pozitivne i negativne 
kursne razlike nastale po tom osnovu su iskazane kao prihod ili rashod perioda.  
Preračun potraživanja i obaveza sa ugovorenom zaštitom putem valutne klauzule vrši se po 
kursu važećem na dan bilansa stanja, s tim da se efekat knjiži kao finansijski prihod, odnosno 
rashod.  
 
(d) Prihodi od prodaje  
Prihodi od prodaje su iskazani u iznosu fakturisane realizacije, tj. izvršene prodaje do kraja 
obračunskog perioda, pod uslovom da je sa tim danom nastao dužničko-poverilački odnos i da 
je ispostavljena faktura. Prihod se meri po poštenoj vrednosti primljene nadoknade ili 
potraživanja, uzimajući u obzir iznos svih trgovačkih popusta i količinskih rabata koje Društvo 
odobri. Razlika između poštene vrednosti i nominalnog iznosa naknade priznaje se kao prihod 
od kamate. Prihod od prodaje se priznaje kada su zadovoljeni svi uslovi:  
- Društvo je prenelo na kupca sve značajne rizike i koristi od vlasništva;  
- rukovodstvo Društva ne zadržava niti upliv na upravljanje u meri koja se obično povezuje sa 
vlasništvom, niti kontrolu nad prodatim proizvodima i robom;  
- kada je moguće da se iznos prihoda pouzdano izmeri;  
- kada je verovatno da će poslovna promena da bude praćena prilivom ekonomske koristi u 
Društvo i  
- kad se troškovi koji su nastali ili će nastati u vezi sa poslovnom promenom mogu pouzdano da 
se izmere.  
Prihodi od usluga iskazani su srazmerno stepenu završenosti usluge na dan bilansiranja.  



 
(e) Poslovni rashodi  
Ukupne poslovne rashode čine: nabavna vrednost prodate robe; troškovi materijala; troškovi zarada, 

naknada zarada i ostali lični rashodi; troškovi amortizacije i rezervisanja; troškovi proizvodnih 
usluga; i nematerijalni troškovi.  
Osnovni elementi i načela priznavanja rashoda su:  
- rashodi se priznaju, odnosno evidentiraju i iskazuju kada smanjenje budućih ekonomskih 
koristi koje je povezano sa smanjenjem sredstava ili povećanjem obaveza može pouzdano da 
se izmeri;  
- rashodi se priznaju na osnovu neposredne povezanosti rashoda sa prihodima (načelo 
uzročnosti);  
- kada se očekuje da će ekonomske koristi priticati tokom nekoliko obračunskih perioda, a 
povezanost sa prihodom može da se ustanovi u širem smislu ili posredno, rashodi se priznaju 
putem postupka sistemske i razumne alokacije;  
- rashodi se priznaju kada izdatak ne donosi nikakve ekonomske koristi ili kada i do iznosa do 
kojeg buduće ekonomske koristi ne ispunjavaju uslove ili su prestale da ispunjavaju uslove za 
priznavanje u bilansu stanja kao sredstvo;  
- rashodi se priznaju i u onim slučajevima kada nastane obaveza bez istovremenog priznavanja 
sredstva.  
Nabavna vrednost prodate robe na veliko utvrđuje se u visini prodajne vrednosti robe na veliko, 
umanjene za iznos utvrđene razlike u ceni i ukalkulisanog PDV sadržanih u vrednosti prodate 
robe na veliko.  
 
(f) Dobici i gubici  
Dobici predstavljaju povećanje ekonomske koristi, a obuhvataju prihode koji se javljaju u slučaju 
prodaje stalne imovine po vrednosti većoj od njihove knjigovodstvene vrednosti, zatim 
nerealizovane dobitke po osnovu prodaje tržišnih hartija od vrednosti (u slučaju kada se 
vrednovanje hartija od vrednosti vrši po njihovim tržišnim vrednostima), kao i dobitke koji 
nastaju pri povećanju knjigovodstvene vrednosti stalne imovine usled prestanka delovanja 
uslova za smanjenje njihove vrednosti.  
Gubici nastaju po osnovu prodaje imovine po cenama nižim od njene knjigovodstvene 
vrednosti, zatim po osnovu rashodovanja neotpisanih osnovnih sredstava, po osnovu šteta koje 
se mogu u celini ili delimično nadoknaditi od osiguravajućih društava, po osnovu primene 
principa impariteta (umanjenje vrednosti imovine).  
 
(g) Finansijski prihodi i rashodi  
Finansijski prihodi i rashodi obuhvataju: prihode i rashode od kamata (nezavisno od toga da li 
su dospeli i da li se plaćaju ili pripisuju iznosu potraživanja ili obaveze na dan bilansiranja); 
prihode i rashode od kursnih razlika; prihode i rashode iz odnosa sa matičnim, zavisnim i 
ostalim povezanim pravnim licima; i ostale finansijske prihode i rashode.  
Prihodi od dividendi priznaju se kao prihod u godini kada se iste odobre za isplatu.  
 
(h) Vanredni prihodi i rashodi  
Vanredni prihodi i rashodi nastaju kao posledica vanrednih događaja, koji se jasno razlikuju od 
redovnih aktivnosti i od kojih se ne očekuje da nastaju često ili redovno.  
Osnovne karakteristike vanrednih prihoda i rashoda su:  
- retko se pojavljuju;  
- događaj koji je prouzrokovao prihod ili rashod je vanredan, odnosno nije posledica redovnih 
aktivnosti; i  
- značaj i veličina prihoda ili rashoda je velika u odnosu na imovinu društva.  
 



(i) Porez na dobit i odložena poreska sredstva i obaveze  
Porez na dobit predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa republičkih propisima. 
Poreska obaveza se obračunava po stopi od 15 % na oporezivu dobit . Oporeziva dobit utvrđuje 
se u poreskom bilansu usklađivanjem dobiti iskazane u bilansu uspeha, koji je sačinjen u skladu 
sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i propisima kojima se uređuje računovodstvo, 
za određene rashode i prihode saglasno poreskim propisima. Obračunati porez se umanjuje za 
poreske olakšice (ulaganja u osnovna sredstva u sopstvenoj registrovanoj delatnosti, ).  
Gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu mogu se koristiti za smanjenje oporezive 
dobiti narednih perioda, ali ne duže od deset godina.  
 
(j) Nematerijalna ulaganja, nekretnine, postrojenja, oprema, biološka sredstva i 
investicione nekretnine  
Nematerijalno ulaganje je odredivo nemonetarno sredstvo bez fizičkog sadržaja:  
- koje služi za proizvodnju ili isporuku robe ili usluga, za iznajmljivanje drugim licima ili se koristi 
u administrativne svrhe;  
- koje društvo kontroliše kao rezultat prošlih događaja; i  
- od kojeg se očekuje priliv budućih ekonomskih koristi.  
Nekretnine, postrojenja i oprema su materijalna sredstva:  
- koja Društvo drži za upotrebu u proizvodnji ili isporuku robe ili pružanje usluga, za 
iznajmljivanje drugim licima ili u administrativne svrhe;  
- za koja se očekuje da će se koristiti duže od jednog obračunskog perioda; i  
- čija je pojedinačna nabavna cena u vreme nabavke veća od prosečne bruto zarade po 
zaposlenom u Republici, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog 
za poslove statistike.  
Nabavke nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme u toku godine evidentiraju se 
po nabavnoj vrednosti. Nabavnu vrednost čini fakturna vrednost nabavljenih sredstava uvećana 
za sve zavisne troškove nabavke i sve troškove dovođenja u stanje funkcionalne pripravnosti. 
Cenu koštanja navedenih sredstava proizvedenih u sopstvenoj režiji čine direktni troškovi i 
pripadajući indirektni troškovi, koji se odnose na to ulaganje.  
Kursne razlike koje prozilaze iz kupovine sredstava iz inostranstva, kao i troškovi pozajmljivanja 
nastali do momenta stavljanja sredstva u upotrebu, kapitalizuju se, odnosno uključuju se u 
nabavnu vrednost kupljenog sredstva.  
Nakon što se prizna kao sredstvo, postrojenja i oprema iskazuju se po nabavnoj vrednosti ili po 
ceni koštanja umanjenoj za ukupan iznos obračunate amortizacije i ukupan iznos gubitaka zbog 
obezvređenja.  
Nakon što se prizna kao sredstvo, nekretnina se iskazuju se po revalorizovanom iznosu, koji 
izražava njihovu poštenu vrednost na dan revalorizacije, umanjenu za ukupan iznos ispravke 
vrednosti po osnovu amortizacije i ukupan iznos ispravke vrednosti po osnovu gubitaka zbog 
obezvređenja. Revalorizacija se vrši onoliko redovno koliko je dovoljno da se iskazani iznos ne 
razlikuje značajno od iznosa koji bi se utvrdio da je primenjen postupak iskazivanja po poštenoj 
vrednosti na dan bilansa stanja.  
Kada zbog revalorizacije dođe do povećanja iskazanog iznosa sredstava, pozitivan učinak 
revalorizacije se iskazuje neposredno u korist sopstvenog kapitala kao revalorizaciona rezerva. 
Međutim, pozitivan učinak revalorizacije priznaje se kao prihod od ukidanja revalorizacionih 
rezervi istog sredstva do iznosa koji je jednak nagativnom učinku revalorizacije istog sredstva, 
koji je prethodno bio priznat kao rashod.  
Kada zbog revalorizacije dođe do smanjenja iskazanog iznosa sredstva, negativan učinak 
revalorizacije priznaje se kao rashod. Međutim, negativan učinak revalorizacije iskazuje se 
neposredno na teret revalorizacionih rezervi, do iznosa koji nije veći od ukupnih revalorizacionih 
rezervi obračunatih za to isto sredstvo.  



Na dan svakog bilansa stanja Društvo procenjuje da li postoji neka indicija o tome da je 
sredstvo možda obezvređeno. Ukoliko takva indicija postoji, Društvo procenjuje iznos sredstva 
koji može da se povrati. Ako je nadoknadiva vrednost sredstva manja od njegove 
knjigovodstvene vrednosti knjigovodstvena vrednost se svodi na nadoknadivu vrednost i 
istovremeno se smanjuju prethodno formirane revalorizacione rezerve po osnovu tog sredstva. 
Ako nisu formirane revalorizacione rezerve po osnovu sredstva čija je vrednost umanjena, ili su 
iskorišćene za druge svrhe, za iznos gubitka od umanjenja vrednosti priznaje se rashod 
perioda.  
Ako na dan bilansa stanja postoje nagoveštaji da prethodno priznat gubitak od umanjenja 
vrednosti ne postoji ili je umanjen, vrši se procena nadoknadive vrednosti tog sredstva. Gubitak 
zbog umanjenja vrednosti priznat u prethodnim godinama priznaje se kao prihod, u slučaju da je 
primenjen osnovni postupak vrednovanja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i 
opreme, odnosno kao povećanje revalorizacione rezerve ukoliko je primenjen alternativni 
postupak vrednovanja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme, a 
knjigovodstvena vrednost nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme se 
povećava do nadoknadive vrednosti  
Naknadni izdatak koji se odnosi na već priznata nematerijalna ulaganja, nekretninu, postrojenja 
i opremu pripisuje se iskazanom iznosu tog sredstva, ako je verovatno da će priliv budućih 
ekonomskih koristi da bude veći od prvobitno procenjene stope prinosa tog sredstva. Naknadni 
izdatak se tretira kao dodatno ulaganje, ako:  
- dolazi do produženja korisnog veka trajanja, uključujući i povećanje kapaciteta;  
- se nadgradnjom mašinskih delova postiže značajno unapređenje kvaliteta izlaznih 
komponenti; i  
- usvajanje novih proizvodnih procesa omogućava značajno smanjenje prethodno procenjenih 
troškova poslovanja. Svaki drugi naknadni izdatak priznaje se kao rashod u periodu u kome je 
nastao.  
Gradsko zemljište se iskazuje odvojeno od vrednosti nekretnine po nabavnoj vrednosti, a 
naknadno vrednovanje se vrši na isti način kao i za nekretnine, postrojenja i opremu. U okviru 
građevinskog zemljišta prikazana je i vrednost gradskog građevinskog zemljišta koja nije 

vlasništvo preduzeća a koje preduzeće koristi na neograničen rok i za čije korišćenje plaća naknadu koja 

je značajno ispod tržišne.  

Ne vrši se amortizacija zemljišta.  
 
Nematerijalna ulaganja čine: ostala nematerijalna ulaganja računovodstveni i drugi softveri.  
Nematerijalna ulaganja, 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.  
Dobici ili gubici koji proisteknu iz rashodovanja ili otuđenja utvrđuju se kao razlika između 
procenjenih neto priliva od prodaje i iskazanog iznosa sredstva i priznaju se kao prihod ili 
rashod u bilansu uspeha.  
 
(k) Amortizacija  
Obračun amortizacije vrši se od početka narednog meseca u odnosu na mesec kada je 
sredstvo stavljeno u upotrebu.  
Amortizacija se obračunava proporcionalnom metodom, primenom stopa koje se utvrđuju na 
osnovu procenjenog korisnog veka upotrebe sredstava.  
Osnovica za obračun amortizacije sredstva je nabavna vrednost bez utvrdjivanja prostale 
vrednosti i iznosa obezvređivanja.  
Korisni vek trajanja, odnosno amortizacione stope, preispituju se periodično i ako su očekivanja 
zasnovana na novim procenama značajno različita od prethodnih, obračun troškova 
amortizacije za tekući i budući period se koriguju.  



Metod obračuna amortizacije koji se primenjuje preispituje se periodično i ukoliko je došlo do 
značajne promene u očekivanom obrascu trošenja ekonomskih koristi od tih sredstava, metod 
se menja tako da odražava taj izmenjeni način. Kada je takva promena metoda obračuna 
amortizacije neophodna, onda se ona računovodstveno obuhvata kao promena 
računovodstvene procene, a obračunati troškovi amortizacije za tekući i budući period se 
koriguju.  
 
Stope amortizacije za glavne kategorije nekretnina I opreme date su u sledecem prilogu 
Nekretnine 2,5 % 
Oprema / masine 10-35 % 
Racunarska oprema 25-30 % 
Transportna sredstva 14-50 % 
 

Primenje stope za amortizaciju nematerijalnih ulaganja su sledece: 

softveri 10 % 
 

 
(l) Finansijski plasmani  
Finansijski plasmani predstavljaju finansijska sredstva koja se prilikom početnog priznavanja 
mere po njihovoj nabavnoj vrednosti koja predstavlja poštenu vrednost nadoknade koja je data 
za njih. Troškovi transakcije se uključuju u početno merenje svih finansijskih sredstava.  
Za potrebe merenja finansijskog sredstva nakon početnog priznavanja, finansijska sredstva se 
klasifikuju u četiri kategorije:  
(a) finansijska sredstva koja se drže radi trgovanja, početno priznata po fer vrednosti kroz dobit 
ili gubitak;  
(b) ulaganja koja se drže do roka dospeća;  
(c) zajmovi i potraživanja koji su potekli od strane društva i koji se ne drže radi trgovanja i  
(d) finansijska sredstva koja su raspoloživa za prodaju.  
Finansijsko sredstvo se klasifikuje kao finansijsko sredstvo koje je raspoloživo za prodaju 
ukoliko sasvim ne pripada ni jednoj od ostale tri gore navedene kategorije finansijskih 
sredstava.  
Finansijsko sredstvo klasifikuje se kao finansijsko sredstvo koje se drži radi trgovanja, a ne kao 
finansijsko sredstvo koje je raspoloživo za prodaju, ukoliko je to sredstvo deo portfelja sličnih 
sredstava za koje postoji obrazac trgovanja radi ostvarivanja dobitka iz kratkoročnih kolebanja 
cena ili marže dilera.  
Posle početnog priznavanja, društvo meri finansijska sredstva, (uključujući i derivate koji su 
sredstva) po njihovim poštenim vrednostima, bez bilo kakvog umanjivanja za transakcione 
troškove koje može načiniti prilikom prodaje ili drugog otuđenja, osim:  
- Zajmova i potraživanja i Ulaganja koja se drže do dospeća koja se mere po amortizovanoj 
ceni, primenom metoda efektivne kamatne stope;  
- Ulaganja u vlasničke hartije koje se ne kotiraju na aktivnom tržištu i čija se fer vrednost ne 
može pouzdano izmeriti, koja se mere po nabavnoj ceni.  
U Republici Srbiji ne postoji dovoljno tržišno iskustvo, stabilnost i likvidnost kod kupovine i 
prodaje finansijskih sredstava i zvanične tržišne informacije nisu u svakom trenutku raspoložive. 
Stoga, poštenu (fer) vrednost najčešće nije moguće pouzdano utvrditi u uslovima nepostojanja 
aktivnog tržišta, kako to zahtevaju MSFI.  
Priznati dobitak ili gubitak koji proizilazi iz promene u poštenoj vrednosti finansijskog sredstva ili 
obaveze (koja nije deo odnosa zaštite) početno priznata po fer vrednosti kroz dobit ili gubitak, 



priznaje se kao kao dobitak ili gubitak u bilansu uspeha, a kod finansijske imovine raspoložive 
za prodaju na revalorizacionim rezervama.  
 
(m) Zalihe  
Zalihe robe i materijala se mere po nabavnoj vrednosti. Nabavnu vrednost čine svi troškovi 
nabavke za dovođenje zaliha na njihovo sadašnje mesto i stanje. Troškovi nabavke zaliha 
obuhvataju kupovnu cenu, uvozne dažbine i druge obaveze (osim onih koje Društvo može 
naknadno da povrati od poreskih vlasti), troškove prevoza, manipulativne troškove i druge 
troškove koji se mogu direktno pripisati nabavci. Popusti, rabati i druge slične stavke se 
oduzimaju pri utvrđivanju troškova nabavke. Kursne razlike nastale od dana preuzimanja zaliha 
do dana plaćanja obaveza u stranoj valuti i troškovi kamata nisu uključeni u trošak nabavke.  
Izlaz zaliha materijala i robe se evidentira metodom prosečne ponderisane cene.  
Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda se mere po ceni koštanja, odnosno po neto 
prodajnoj vrednosti, ako je niža. Cenu koštanja čine svi troškovi konverzije i drugi nastali 
troškovi neophodni zadovođenje zaliha na njihovo sadašnje mesto i stanje, odnosno:  
- troškovi direktnog rada;  
- troškovi direktnog materijala; i  
- indirektni, odnosno opšti proizvodni troškovi.  
Zalihe usluga čine direktni troškovi i indirektni troškovi nastali u vezi sa pružanjem usluga. 

Direktni troškovi usluga su direktni troškovi rada osoblja koje direktno učestvuje u pružanju 

usluga, direktni troškovi materijala i ostali direktni troškovi, kao što je angažovanje spoljnih 

eksperata i slično. Indirektni troškovi usluga su troškovi pomoćnog materijala, energije utrošene 

za pružanje usluge, amortizacija i održavanje opreme koja se koristi prilikom pružanja usluge i 

sl. 

 
(n) Potraživanja po osnovu prodaje  
Potraživanja po osnovu prodaje procenjuju se po nominalnoj vrednosti umanjenoj za procenjeni 
iznos nenaplativih potraživanja.  
U skladu sa propisima o računovodstvu, a na osnovu opšteg akta Društva vršena je ispravka 
vrednosti dospelih potraživanja koja nisu naplaćena u roku za naplatu, isključivo na osnovu 
odluke organ upravljanja društva, a na predlog popisne komisije.  
 
(p) Potencijalna sredstva i obaveze  
Potencijalne obaveze se obelodanjuju, ali se ne priznaju, osim u slučajevima kada je odliv 
resursa verovatan i kada se priznaje rezervisanje u finansijskim izveštajima.  
Postojanje potencijalnog sredstva se ne obelodanjuje, osim ukoliko je verovatan priliv 

ekonomskih koristi. Ukoliko je ostvarenje prihoda gotovo sigurno, sredstvo se može priznati u 

finansijskim izveštajima. 

 
4. EFEKTI IZMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I KOREKCIJE MATERIJALNO 

ZNAČAJNIH GREŠAKA 
 

Materijalno značajnom greškom smatra se iznos koji za više od 2% menja oporezivu dobit 
odnosno gubitak u poreskom bilansu (ukoliko je iznos greške niži, korekcija se sprovodi kroz 
bilans uspeha tekuće godine).  
Materijalno značajni efekti promene računovodstvenih politika i naknadno utvrđenih grešaka se 

koriguju retroaktivno uz prilagođavanje uporednih podataka u finansijskim izveštajima, osim ako 

je to praktično neizvodljivo(tada se promena računovodstvene politike primenjuje prospektivno ). 



Svaka korekcija koja iz toga proizilazi iskazuje se kao korekcija iznosa neraspoređenog dobitka 

na početku perioda. 

 

5. PRIHODI OD PRODAJE 

 

PRIHOD OD PRODAJE 

 2019 (din.000) 2018 (din.000) 
Prihodi od prodaje roba/usluga   
Prihodi od zakupa poslovnog prostora 10 2363 
Ukupni poslovni prohodi 10 2363 
 

 

 

6. TROSKOVI MATERIJALA 
 

TROSKOVI MATERIJALA 
  2019 (din.000) 2018 (din.000) 
Troskovi ostalog materijala (rezijskog)  14 
Troskovi goriva I energije 495 559 
Ukupno 495 573 
 

 

7. TROSKOVI ZARADA 
 

TROSKOVI ZARADA 
  2019 (din.000) 2018 (din.000) 
Troskovi zarada I naknada zarada (bruto)  683 
Ukupno  683 
 

 

 

8. TROSKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA 
 

Troškovi amortizacije u 2019. godini iznose 2.398.067,47 din.hiljada. U godini Društvo nije vršilo 
rezervisanja troškova za naknade i druge beneficije zaposlenih. Na konto rezervisanja izvrsen je 
prenos sa obracunatih obaveza za isplatu cl.Upravnog i Nadzornog odbora od pre vise godina 
koji nije isplacen ni do 31.12.2019.g. ukupan iznos naknada sa obr,porezima i doprinosima 
iznosi din 708 hiljada. 
 
 
 
 
 
 



9. TROSKOVI PROIZVODNIH USLUGA I NEMATERIJALNI TROSKOVI 
 

Troskovi proizvodnih 
usluga 

2019 2018 

Troskovi telefona   6 
Troskovi usluga odrzavanja  0 
Troskovi redovnog servisa 
vozila 

 0 

Troskovi komunalnih usluga 67 192 
Troskovi ostalih usluga  29 
Troskovi donacije   
UKUPNO 67 227 
Nematerijalni troskovi   
Tr. neproizvodnih usluga 1 71 
Tr.revizije  62 
Tr. Reprezentacije  0 
Troskovi struc.  0 
   
   
Troskovi premije osiguranja  0 
Troskovi platnog prometa  11 
Troskovi poreza na imovinu   
Troskovi taksi  7 
Ostali nemat.tr.  4 
UKUPNO 1 155 
 
 
 
 
 
10. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI 

 
Finansijski prihodi 2019 2018 

- - - 
Finansijski rashodi   
Finansijski rashodi 
zatezne kamate 

  

Finansijski rashodi 
prethodnog perioda 

  

UKUPNO   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

11. OSTALI PRIHODI I RASHODI 
 
Ostali prihodi 2019 2018 
Prihodi od naplacenih 
otpisanih potrazivanja 

  

UKUPNO  0 
Ostali rashodi  821 
Troskovi opomena 52  
Neotpisana vrednost 
opreme 

  

UKUPNO 52 821 
 
 
 

12. NETO GUBITAK 
 
 2019 2018 
Gubitak ranijih godina 28352 26512 
Gubitak tekuce godine 2899 1840 
 
 
 
 

13. NEKRETNINE POSTROJENJA I OPREMA 
Opis zemljiste Gradj.obj. oprema Invest.nekretnine Nematerijalna 

ulaganja 
Stanje      
01.01.2019. 23672 3785 35 65837  
      
.      
Stanje 
31.12.2019 
u(000 din) 
vrednosti 

23672 3659 14 63597  

 -     
. -     
      
      
      
      

.      
 
 
 
 
 
 
 



 
14. POTRAZIVANJA 

 
Potrazivanja po osnovu 
prodaje 

2019 2018 

Dati avansi 91 91 

Kupci u zemlji 340 328 
UKUPNO 431 420 
Druga potrazivanja 3 3 
UKUPNO 3 3 
 
 
 

15. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI 
 
 2019 2018 
Tekuci racun/dinarski 0 0 
UKUPNO 0 0 
 
 
 

16. POREZ NA DODATU VREDNOST I AVR 
 
Porez na dodatu vrednost 2019 2018 
Razgraniceni PDV 112 46 
UKUPNO 112 46 
 
 
 

17. OSNOVNI KAPITAL 
 
 2019 2018 
Akcijski kapital 24698 24698 
rezerve 1 1 
Revalorizacione rezerve 88452 88452 
UKUPNO 113151 113151 
 
 
 

18. REZULTAT POSLOVANJA 
 
 2019 2018 
Nerasporedjeni dobitak 
ranijih godina 

1954 1954 

Gubitak ranijih godina 28352 26512 
Gubitak tekuce godine 2899 1840 
 
  
 
 





 
 

Na osnovu člana 4. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštenju o posedovanju 
akcija sa pravom glasa („Sl. Glasnik RS“, br. 100/2006 i 116/2006), 

                                             
 

SACEN AD, NARODNOG FRONTA 53, NOVI SAD 
                             GODIŠNJI  IZVEŠTAJ  O  POSLOVANJU  ZA  2019. GODINU 

 
 

I OPŠTI PODACI 
1.Poslovno ime,  sedište i adresa;  
   MB i PIB; 

 AD SACEN, Narodnog fronta 53,  
 MB: 08080992, PIB: 100460626 

2. e-mail adresa; 
    WEB site; 

 office@sacenad.com 
 www.sacenad.com 

3. Broj i datum rešenja o upisu u registar  
    privrednih subjekata; 

 Br.resenja o upisu - BD42121/05 
 Datum upisa 15.10.1969.godine 

4. Delatnost (šifra i opis); 07320 – Istrazivanje trzista i ispitivanje javnog mnjenja 
5. Broj zaposlenih;   
6. Broj akcionara;  12 

7 Deset najvećih akcionara 
Akcionari Broj akcija na dan 31.12.2015.godine Učešće u osnovnom kapitalu % 

1. Karin Inox d.o.o.Bački 
Petrovac 

11257 24,61 

2. PS MSA DOO 11137 24,35 
3. Vizura 10031 21,93 
4. AMS osiguranje 9987 21,84 
5. Skoric  Sergej 2532 5,54 
6. Novkovic Antonija 662 1,45 
7. Pravda Ladislav Laslo 56 0,12 
8. Mudrinski Milan 30 0,07 
9. Penov Tomislav 24 0,05 
10. Đinđić Nenad 10 0,02 

8. Vrednost osnovnog kapitala: 24698 (000) 
9. Broj izdatih akcija; 
    CFI kod; 
    ISIN broj; 

 45737 
 ESVUFR 
 RSSACEE62274 

10. Podaci o zavisnim društvima; 
     Poslovno ime; 
     Sedište i poslovna adresa; 

 

11. Poslovno ime revizorske kuće koja je   
      revidirala poslednji finasijski izveštaj; 
     sedište i adresa; 

PRVA REVIZIJA DOO BEOGRAD  

12. Naziv organizovanog tržišta na koje su 
     uključene akcije; 

 MTP Belex, Omladinskih brigada 1, Beograd 

II PODACI O UPRAVI DRUŠTVA 
1. Navesti članove i njihov status u Nadzornom odboru 
Ime, prezime i 
prebivalište 

Obrazovanje i 
sadašnje zanimanje 

Članstvo u UO ili NO 
drugih društava 

Isplaćeni neto iznos 
nadoknade 

Broj i % akcija koje 
poseduje u A.D. društvu 

Radovan Dragas Master ekonomista-
direktor banke Intesa 

   

    Nedjo Cabrilo  Ekonomista – 
priv.sektor 

   

    Sergej Skoric   Dipl.ekonomista – 
generalni direktor 

   2532 – 5,33% 

     
     
2. Navesti članove i njihov status u Nadzornom odboru 
Ime, prezime i 
prebivalište 

Obrazovanje i 
sadašnje zanimanje 

Članstvo u UO ili NO 
drugih društava 

Isplaćeni neto iznos 
nadoknade 

Broj i % akcija koje 
poseduje u A.D. društvu 

                
     
     
     
3. Navesti da li uprava društva ima usvojen pisani kodeks ponašanja i web  site na kome je objavljen;   
 AD SACEN u svom poslovanju primenjuje Kodeks korporativnog upravljanja. 



 
ANALIZA PRIHODA (000 DIN) 

 2019 2018  
 

 
 

Prihodi od 
prodaje 10 820   

Drugi poslovni 
prihod     

Povećanje 
vredn. Zaliha     

Smanjenje 
vredn. Zaliha     

Ostali prihodi 52 821   

Fin. Prihodi     

Svega -prihodi 62 1641   

 
 

ANALIZA TROSKOVA (000 DIN) 

 2019 2018   
 

Nab. Vredn. 
Prodate robe     

Troškovi 
materijala  14   

Troskovi goriva 
I energije 495 559   

Troskovi 
zarada  683   

Troskovi 
proizvodnih 

usluga 
67 227   

Troš. 
Amortizacije 2398 1843   

Nematerijalni 
troskovi 1 155   

Ostali posl. 
Rashodi     

Fin. Rashodi     

Svega - 
troškovi 2961 3481   

 
 
 
 
 

ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA 

 Iznos (u hiljadama dinara) 

 2019 2018 

Rezultat poslovanja   

Poslovni dobitak   

Poslovni gubitak 2899 1840 

Ostali dobici   

Ostali gubici   

Dobit pre oporezivanja   

Porez na dobit   

Odložene poreske 
obaveze   

Odložena poreska 
sredstva   

Neto dobit   





     

 

 

ПРВА РЕВИЗИЈА доо Београд 

 

У вези са ревизијом финансијских извештаја „Сацен” ад Нови Сад (у даљем тексту: Друштво) за 

2019. годину, на основу које треба да изразите мишљење да ли финансијски извештаји 

приказују истинито и непристасно финансијски положај Друштва и његов пословни резултат, 

односно да ли су састављени у складу са рачуноводственим прописима, овом Изјавом према 

нашем најбољем сазнању и уверењу потврђујемо следеће чињенице: 

 

1. Познато нам је да је ревизија извршена у складу са Законом о ревизији и Међународним 

стандардима ревизије, који подразумевају испитивање рачуноводствених система, 

система унутрашњих контрола, а у обиму који сматрате неопходним у датим околностима, 

као и да сврха ревизије није, нити се од ње очекује, утврђивање и објављивање свих 

могућих проневера, мањкова, грешака и постојања других неправилности. 
 

2. Познато нам је да је руководство Друштва одговорно за истинито и непристрасно 

приказивање финансијског положаја Друштва и његовог пословног резултата у складу са 

рачуноводственим прописима Републике Србије, одговарајућим стандардима и 

прописима, као и за припрему података који се објављују у складу са прописима. 

Руководство Друштва не изражава непосредну и безрезервну изјаву о усаглашености 

финансијских извештаја са Међународним стандардима финансијског 

извештавања/Међународним рачуноводственим стандардима који се примењују на 

раздобља приказана у финансијским извештајима који су предмет ревизије. Финансијски 

извештаји Друштва су одобрени од стране руководства. 
 

3. Није нам познато да је ико од руководилаца или запослених у Друштву, са овлашћењима 

да проверава и одобрава пословне промене или учествује у унутрашњој контроли, умешан 

у било какве незаконите или нерегуларне активности које би могле утицати на истинитост 

финансијских извештаја. 
 

4. Прихватамо нашу одговорност да је систем унутрашњих контрола одговарајуће устројен на 

начин који омогућава састављање финансијских извештаја у складу са рачуноводственим 

прописима Републике Србије. Такође, потврђујемо нашу одговорност за осмишљавање и 

увођење система унутрашњих контрола који омогућава спречавање настанка проневера и 

грешака и њихово благовремено откривање. Као последица тога, сматрамо да финансијски 

извештаји не садрже значајне погрешне исказе као последица проневере.  
 

5. Нису нам познате значајније ставке које би захтевале исправке упоредних података у 

финансијским извештајима, осим оних који су наведени у ревизорском извештају за 2018. 

годину. 
 

6. Ставили смо Вам на располагање све пословне књиге и документацију, укључујући и 

записнике са састанака органа управљања и других одговарајућих органа у раздобљу од 

01.01.2019. године до последњег састанка. 
 

7. Нису нам познати значајни пропусти и грешке које би могле да утичу на истинитост 

финансијских извештаја осим оних који су описани у нацрту ревизорског извештаја који 

нам је достављен. 
 





Агенција за привредне регистре: БД 45572/2011 * Матични број: 20727918  * ПИБ: 107030437 

Текући рачун број: 205-166401-47, Комерцијална банка ад Београд 

 

 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОСТИ 

 

Сагласно Meђународним стандардима ревизије и законским прописима Републике Србије, 

потврђујемо следеће: 

1. Прва ревизија доо Београд није акционар, улагач средстава или оснивач наручиоца 

ревизије Савезног центра за организацију пословања и усавршавање кадрова „Сацен” 

ад Нови Сад (у даљем тексту: Наручилац ревизије).  

2. Наручилац ревизије није акционар, оснивач или улагач средстава у Прву ревизију доо 

Београд. 

3. Овлашћени ревизори и ревизори који ће вршити ову ревизију, нису акционари, улагачи 

средстава, нити оснивачи наручиоца ревизије. 

4. Овлашћени ревизор и ревизори, који ће обавити ревизију, нису сродници директора 

или оснивача Наручиоца ревизије. 

5. Прва ревизија доо Београд, овлашћени ревизори и ревизори, који ће обавити ревизију, 

нису капитално повезани и немају других веза или облигационих односа са 

Наручиоцем ревизије који би представљали сметњу за обављање ревизије. 

6. Прва ревизија доо Београд, овлашћени ревизори и ревизори, који ће обавити ревизију, 

нису пружали остале услуге Наручиоцу ревизије у смислу члана 35. Закона о ревизији. 

7. Прва ревизија доо Београд, овлашћени ревизори и ревизори, који ће обавити ревизију, 

независни су од Наручиоца ревизије у смислу захтева Етичких правила за 

рачуноводствене стручњаке. 

 

Београд, 23.06.2020. године                       

                                                                                          

 



Агенција за привредне регистре: БД 45572/2011 * Матични број: 20727918  * ПИБ: 107030437 

Текући рачун број: 205-166401-47, Комерцијална банка ад Београд 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

ИЗЈАВА О САВЕТОДАВНИМ УСЛУГАМА 

 

Друштво за ревизију, рачуноводство и консалтинг Прва ревизија доо Београд није обављало 

саветодавне услуге наручиоцу ревизије Савезном центру за организацију пословања и 

усавршавање кадрова „Сацен” ад Нови Сад, ни лицима повезаним са наручиоцем ревизије. 

 

 

Београд, 23.06.2020. године 

 
 



 
 

Na osnovu člana 4. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštenju o posedovanju 
akcija sa pravom glasa („Sl. Glasnik RS“, br. 100/2006 i 116/2006), 

                                             
 

SACEN AD, NARODNOG FRONTA 53, NOVI SAD 
                             GODIŠNJI  IZVEŠTAJ  O  POSLOVANJU  ZA  2019. GODINU 

 
 

I OPŠTI PODACI 

1.Poslovno ime,  sedište i adresa;  
   MB i PIB; 

 AD SACEN, Narodnog fronta 53,  
 MB: 08080992, PIB: 100460626 

2. e-mail adresa; 
    WEB site; 

 office@sacenad.com 
 www.sacenad.com 

3. Broj i datum rešenja o upisu u registar  
    privrednih subjekata; 

 Br.resenja o upisu - BD42121/05 
 Datum upisa 15.10.1969.godine 

4. Delatnost (šifra i opis); 07320 – Istrazivanje trzista i ispitivanje javnog mnjenja 

5. Broj zaposlenih;   

6. Broj akcionara;  12 

7 Deset najvećih akcionara 

Akcionari Broj akcija na dan 31.12.2015.godine Učešće u osnovnom kapitalu % 

1. Karin Inox d.o.o.Bački 
Petrovac 

11257 24,61 

2. PS MSA DOO 11137 24,35 

3. Vizura 10031 21,93 

4. AMS osiguranje 9987 21,84 

5. Skoric  Sergej 2532 5,54 

6. Novkovic Antonija 662 1,45 

7. Pravda Ladislav Laslo 56 0,12 

8. Mudrinski Milan 30 0,07 

9. Penov Tomislav 24 0,05 

10. Đinđić Nenad 10 0,02 

8. Vrednost osnovnog kapitala: 24698 (000) 

9. Broj izdatih akcija; 
    CFI kod; 
    ISIN broj; 

 45737 
 ESVUFR 
 RSSACEE62274 

10. Podaci o zavisnim društvima; 
     Poslovno ime; 
     Sedište i poslovna adresa; 

 

11. Poslovno ime revizorske kuće koja je   
      revidirala poslednji finasijski izveštaj; 
     sedište i adresa; 

PRVA REVIZIJA DOO BEOGRAD  

12. Naziv organizovanog tržišta na koje su 
     uključene akcije; 

 MTP Belex, Omladinskih brigada 1, Beograd 

II PODACI O UPRAVI DRUŠTVA 

1. Navesti članove i njihov status u Nadzornom odboru 

Ime, prezime i 
prebivalište 

Obrazovanje i 
sadašnje zanimanje 

Članstvo u UO ili NO 
drugih društava 

Isplaćeni neto iznos 
nadoknade 

Broj i % akcija koje 
poseduje u A.D. društvu 

Radovan Dragas Master ekonomista-
direktor banke Intesa 

   

    Nedjo Cabrilo  Ekonomista – 
priv.sektor 

   

    Sergej Skoric   Dipl.ekonomista – 
generalni direktor 

   2532 – 5,33% 

     

     

2. Navesti članove i njihov status u Nadzornom odboru 

Ime, prezime i 
prebivalište 

Obrazovanje i 
sadašnje zanimanje 

Članstvo u UO ili NO 
drugih društava 

Isplaćeni neto iznos 
nadoknade 

Broj i % akcija koje 
poseduje u A.D. društvu 

                

     

     

     

3. Navesti da li uprava društva ima usvojen pisani kodeks ponašanja i web  site na kome je objavljen;   
 AD SACEN u svom poslovanju primenjuje Kodeks korporativnog upravljanja. 

mailto:office@sacenad.com


 
ANALIZA PRIHODA (000 DIN) 

 2019 2018 
 
 

 
 

Prihodi od 
prodaje 

10 820   

Drugi poslovni 
prihod 

    

Povećanje 
vredn. Zaliha 

    

Smanjenje 
vredn. Zaliha 

    

Ostali prihodi 52 821   

Fin. Prihodi     

Svega -prihodi 62 1641   

 

 
ANALIZA TROSKOVA (000 DIN) 

 2019 2018  
 
 

Nab. Vredn. 
Prodate robe 

    

Troškovi 
materijala 

 14   

Troskovi goriva 
I energije 

495 559   

Troskovi 
zarada 

 683   

Troskovi 
proizvodnih 

usluga 
67 227   

Troš. 
Amortizacije 

2398 1843   

Nematerijalni 
troskovi 

1 155   

Ostali posl. 
Rashodi 

    

Fin. Rashodi     

Svega - 
troškovi 

2961 3481   

 

 

 

 

 
ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA 

 Iznos (u hiljadama dinara) 

 2019 2018 

Rezultat poslovanja   

Poslovni dobitak   

Poslovni gubitak 2899 1840 

Ostali dobici   

Ostali gubici   

Dobit pre oporezivanja   

Porez na dobit   

Odložene poreske 
obaveze 

  

Odložena poreska 
sredstva 

  

Neto dobit   
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