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Назив GRADJEVINSKO PREDUZEĆE GRANIT-PEŠČAR AD LJIG
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КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2020. 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
677654 675913 705915

01
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 +

0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)
0003

6 1052 1052 1052

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004

011, 012 и део 019
2. Концесије, патенти, лиценце, робне и

услужне марке, софтвер и остала права
0005

013 и део 019 3. Гудвил 0006

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 0007

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 0008 1052 1052 1052

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 7 676602 674861 704863

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011 67316 66752 66959

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 48898 53475 48722

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 509932 503249 537223

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014

025 и део 029
5. Остале некретнине, постројења и

опрема
0015

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

припреми
0016

49580 50859 51859

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

876 526 100

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

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=2541529d-6a86-4e42-88c5-2ed5053835a9&hash=B6F48544000AA94AFEA28FD1A051B616FFE9974C
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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 197442 97959 524462

Класа 1
I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +

0049 + 0050)
0044

59918 27006 31761

10
1. Материјал, резервни делови, алат и

ситан инвентар
0045

11398 11297 15684

11
2. Недовршена производња и недовршене

услуге
0046

140 130 121

12 3. Готови производи 0047 36099 11742 12490



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 346 711 1286

14 5. Стална средства намењена продаји 0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 11935 3126 2180

20

II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

(0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 +

0057 + 0058)

0051 8 103501 31486 486499

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

49247 70 434733

203 и део 209
4. Купци у иностранству - остала

повезана правна лица
0055

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056 54254 31416 50077

205 и део

209

6. Купци у иностранству 0057
1689

206 и део 209
7. Остала потраживања по основу

продаје
0058

21
III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ

ПОСЛОВА
0059

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 9 32276 32276 2230

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 10 828 761 725

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

469 463 456

233 и део 239
4. Краткорочни кредити и зајмови у

иностранству
0066

234, 235, 238 и део

239

5. Остали краткорочни финансијски

пласмани
0067

359 298 269

24
VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И

ГОТОВИНА
0068

11 244 1134 324

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 586 5091 2871

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 12 89 205 52

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

0071 875096 773872 1230377

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072 89729 89729 89729



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

30

I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 +

0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 +

0410)

0402 148220 149990 149990

300 1. Акцијски капитал 0403 141728 141727 141727

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 6492 8263 8263

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413 1148 1148 1148

330

V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО

ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ

НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,

НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ

0414
321109 325532 326329

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

754 0 0

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 754

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 989672 965748 673494

350 1. Губитак ранијих година 0422 608510 718166 463821

351 2. Губитак текуће године 0423 381162 247582 209673

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)

0424
23305 15209 12598



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

22705 14609 11998

400
1. Резервисања за трошкове у гарантном

року
0426

401
2. Резервисања за трошкове обнављања

природних богатстава
0427

7242

403
3. Резервисања за трошкове

реструктурирања
0428

404
4. Резервисања за накнаде и друге

бенефиције запослених
0429

15463 14609 11998

405
5. Резервисања за трошкове судских

спорова
0430

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431

41

II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 +

0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 +

0440)

0432 600 600 600

410
1. Обавезе које се могу конвертовати у

капитал
0433

600 600 600

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 46076 51317 54665

42 до 49 (осим 498)

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

0442 1324156 1196424 1359141

42

I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

(0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 +

0449)

0443 138408 33231 26660

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



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

138408 33231 26660

430
II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И

КАУЦИЈЕ
0450

3473 3186 3402

43 осим 430

III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 +

0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 +

0458)

0451 400907 507574 492359

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

28315 535 88328

434
4. Добављачи - остала повезана правна

лица у иностранству
0455

435 5. Добављачи у земљи 0456 352520 486439 383426

436 6. Добављачи у иностранству 0457 5433 6022 5374

439 7. Остале обавезе из пословања 0458 14639 14578 15231

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 13 470585 385735 536516

47
V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА

ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
0460

14 126608 102932 149200

48
VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,

ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ
0461

15 184175 163766 151004

49 осим 498
VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА

РАЗГРАНИЧЕЊА
0462

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

0463 518441 489078 196027

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 +
0441 + 0401 - 0463) ≥ 0

0464
875096 773872 1230377

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465 89729 89729 89729

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)



143Hoc

fpyna paqyHa, paqyH n0311Ul,1JA AOn HanoMeHa 6poj npeiloAHa ro,quHa

TeKyha roailHa

Kpajbe crabe _ 20_. floqerHo crase 01.01.20

1 2 3 4 5 6 7

427

5. O6aBe3e no ocHoBy crarHHx cpeAcraBa il

cpeAcraBa o6yfraBAeHor nocnoBaBa

HaMebeHilx trpoAajtr

0448

424,425,426 v 429
6, Ofiafle KparKopocHe OflHaHCtrjcKe

o6ae$e
0449

1-1e403 33231 ,45*(i

430
Ir. nPil[4IbEH14 ABAHCT4, AEn03rlTt4 1,4

KAYULlJE
0450

34t-3 3186

43 ocv[ 43o

III. O6ABE3E t{3 nOCItOBAt-bA (0452 +

0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 +

04sB)

0451 40ii907 5ii5.t4 492359

43L
1. Ao6aBAaq[ - MarlqHa tr 3aBxcHa npaBHa

nilqa y 3eMDil
0452

432
2. Ao6aBEacff - MarilqHa H 3aB[cHa npaBHa

nxua y ilHocrpaHcrBy
0453

433
3. Ao6aBftacu - ofrana noBe3aHa npaBHa

nilL{a y 3eMftl
0454

2ri3i5 535 ,]832t3

434
4. Ao6aBrbacil - ocrana noBe3aHa npaBHa

nfr{-la y ilHofrpaHcTBy
0455

435 5. Ao6aBBaqh y 3eMAil 0456
352520 48643,q t8t1;11

436 6. Ao6aBftacff y uHofrpaHcrBy 0457
543-? 6A22 5:74

7. Ocrane o6ase:e x3 notroBaba 0458
14639 ia.5l8 i523i

44,45 v 46 iV. OCTA,NE KPATKOPOgHE O6ABE3E 0459
13 4,r0585 385735 5:i65:"6

47
V. O6ABE}E NO OCHOBY NOPE3A HA

AOAATY BPEAHOCT
0460

14 i26508 i!J2.9'3) 1492.i)fr

4B
VI. O6ABE3E 34 OCTAIIE NOPE3E,

AONPilHOCE 14 APYTE AAX6'1HE
0467

15 i84175 io-1,/oo

49 ocv\ 498
VI]. NAC'IBHA BPEMEHCKA

PA3TPAH14t.lEI.bA
0462

i.5i.$44

A. ryETTAK H3HAA B14C14HE

KAnITAIA (O4L2 + O4L6 + 0421 -
0420 - o4L7 - O4L5 - O4L4 - O4L3 -
04Lt - O4O2) z O = (O44L + 0424 +
0442- OO71)> O

0463
51.4441. 48907E ":,9{fr2V

r. yKynHA nAcnBA (0424 + 0442 +

0441+0401-0463)=0
0464

875096 773872

89 E. BAHS}ITAHCHA NACTBA 0465 ffi 89t29
\.

89729 \i't'29lt
3aKoHcKtr

AaHa _2o_roAilHe

v

f
3a

JL

06pa:aq nponrcau npaBxnHilKoM o caApxxHil il dopMil o6pa3aqa Qrnaxcrjcxux 3aApyre il npeAFerH[Ke rnacHilK PC", 6p. 95/20L4 v 14412014)

3442

439



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07099274 Шифра делатности 811 ПИБ 101285273

Назив GRADJEVINSKO PREDUZEĆE GRANIT-PEŠČAR AD LJIG

Седиште Љиг , Равногорска бб

КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. 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

609881 443683

60
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

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

1002
417196 275641

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

285466 146279

603
4. Приходи од продаје робе осталим повезаним

правним лицима на иностраном тржишту
1006

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007 131617 129362

605
6. Приходи од продаје робе на иностраном

тржишту
1008

113

61
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)
1009

167415 162750

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

135484 134571

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

31931 28179

615
6. Приходи од продаје готових производа и услуга

на иностраном тржишту
1015

64
III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА,

ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.
1016

22012

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 3258 5292

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=2541529d-6a86-4e42-88c5-2ed5053835a9&hash=B6F48544000AA94AFEA28FD1A051B616FFE9974C
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=2541529d-6a86-4e42-88c5-2ed5053835a9&Naziv=Bilans%20uspeha&hash=B6F48544000AA94AFEA28FD1A051B616FFE9974C#
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

586540 647418

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 167309 166183

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020 57485 967

630

III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА

НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И

НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1021 24367

631

IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА

НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И

НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1022 738

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 16 45460 34239

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 80294 106105

52
VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И

ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ
1025

17 212857 181595

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 18 65042 66767

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 56528 54406

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028 5121 2611

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 19 35781 35741

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 1030 23341

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 1031 203735

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

1032
941 598

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 935 420

663 и 664

III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ

ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ

ЛИЦИМА)

1039 6 178

56
Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 +
1047)

1040
44223 78236

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



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 44187 78199

563 и 564

III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ

ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ

ЛИЦИМА)

1047 36 37

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 -
1040)

1048

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 -
1032)

1049
43282 77638

683 и 685

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

1050 20 2717 6364

583 и 585

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

1051 21 9864 28395

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 22 49392 52421

57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 23 418856 4988

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 396552 255971

69-59

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

1056
5042

59-69

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

1057
7315

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

1058

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054
+ 1057 - 1056)

1059
403867 250929

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 5242 3347

723
Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА

1063



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

398625 247582

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ

УЛАГАЧИМА
1066

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ

ВЛАСНИКУ
1067

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ

УЛАГАЧИМА
1068

398625 247582

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)



Texyha rogrxa npeuoAHa roAtrHa

1 2 3 4 5 6

c. HETO AOE]4TAK

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

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

T. HETO ryEHTAK

1065
3986:5 211at)2

r. HETO AO6I4TAK KOJ/ npl,4nAAA [4Al-brlHCKL1[4

YI]ATAqL4N4A
1066

II. HETO AOEhTAK KOJrl nPrlnMA BEhT4HCKON4

BIIACH14KY
t067

TTL HETO ryEfiTAK KOJI nphnAAA MAI-bI,1HCKI4M

YIATAq'1MA
1068

3985:5 2,i )ltii

IV. HETO ry6'4TAK Kolrl nprlnAIA BEITIHCKOI4

B'IACH14KY
1069

v. 3APAAA nO AKrll4Jt4

1, OcHoBHa 3apaAa no aKu{jil 1070

2. yMa$eHa (pa:so4rueua):apaAa no aKLltrjil 1077 ffio //

AaHa _2o_roahHe

v 3acrynHIK

l:
JL

sa nprsp{ia

fpyna pacyHa, paqyH no3uqltJA

06pa3au nponhcaH npaBflnHrKotl o caApxhH14 la OopMtr o6pa3aqa SilHaHcujcKtrx

HanoMeHa 6poj

3aapyre u npeaFeTHilKe

Yl 3Hoc

rnacHnK PC", 6p. 9512014 v 14412014)

I
il



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07099274 Шифра делатности 811 ПИБ 101285273

Назив GRADJEVINSKO PREDUZEĆE GRANIT-PEŠČAR AD LJIG

Седиште Љиг , Равногорска бб

КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ
РЕЗУЛТАТУ

за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. 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 398625 247582

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=2541529d-6a86-4e42-88c5-2ed5053835a9&hash=B6F48544000AA94AFEA28FD1A051B616FFE9974C
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=2541529d-6a86-4e42-88c5-2ed5053835a9&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20ostalom%20rezultatu&hash=B6F48544000AA94AFEA28FD1A051B616FFE9974C#
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

398625 247582

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

2026 398625 247582

1. Приписан већинским власницима капитала 2027 398625 247582

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)



fpyna paqyHa, pacyH n03uq14JA

O6pa3au npontrcaH npaBrlnHxKopr o caApxl4Hx x oopMh o6pa3arta OrHaHcxjcKHx

HanoMeHa brcj

3aapyre u npeay3eTHuKe

,r3Hoc

fnacHx( PC"/ 6p. 9512014 v 14412014)

. TeKyha roAxna npe[oAHa roAxHa

I 2 3 4 5 6

2. fo6vr-1v vfrv ry6v\u oA trHcrpyMeHara 3aurure
HeTO ynaraBa y ilHocTpaHo notroBase

a) Ao6trqx 2013
335

6) ry6ntn 2074

3. Ao'uuv v\u ty6vuh no ocHoBy rHCTpyMeHaTa

3aurilTe pu3ffKa (xegtHra) HoBqaHor roKa

a) Ao6xqil 2015
336

6) ry6wrv 2016

4. Ao6h\A unn ry1utlu no ocHoBy xaprilja oA

BpeAHocrh pacnonoxhBilx 3a npoAajy

a) 4o6rqu 20t7
337

6) ry6u\n 2018

I. OCTAnil 6pyTO CBEOEyXBATHTI AO6I4TAK (2003

+ 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 +

2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 +

2014+2076+2018)>0

2019

n, ocTAnLl SPyTO CBEOE)aXBATHU ryEilTAK (2004

+ 2006 + 2008 + 2010 + 2017 + 2074 + 2016 +
2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 +

2073+2015+2077)>0

2020

IIL nOPE3 HA OCTA-nt.l CBEOEyXBATHI4 AO6T4TAK

I4Iil ryEilTAK NEP'1OAA
2021

rv. HETO OCTAflr4 CBEOByXBATHI4 AO6I4TAK (2019

- 2020 - 2027) > 0
2022

v. HETO OCTAIL4 CBEOEyXBATHI4 ryEhTAK (2020 -

2019+2021)>0
2023

B, YKYNAH HETO CBEOEYXBATH]4 PE3Y'ITAT

NEPTOAA

r, yKynAH HETO CBEOEyXBATHTI AO6I4TAK (2001 -

2002+2022-2023)>0
2024

II, YKYNAH HETO CBEOEYXBATHI,4 :Y6I,4TAK (2002 -

2007+2023-2022)>0
2025

3S86:5 24?582

r. vKynAH HETO CBEOEyXBATHI,t AOSI4TAK
UnU WEATAR (2027 + 2O2a) = AOI'I 2O24 

= 
0

nnn AOn 2025 > 0

2026
3986t5 2.175ti7.

1. npLlnxcaH BehilHcKutr4 BIlacHruilMa Kan[Tana 2027
39862-q ?4758t

2, npvnvca1 BnacHrqrMa Kojil HeMajy KoHrpony 2028ffiN lt
v

AaHa _2o_roarre

.*

3aKoHCKil



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07099274 Шифра делатности 811 ПИБ 101285273

Назив GRADJEVINSKO PREDUZEĆE GRANIT-PEŠČAR AD LJIG

Седиште Љиг , Равногорска бб

КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ O
ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

- у хиљадама динара -

Позиција АОП

Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

3001 397714 737078
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)

1. Продаја и примљени аванси 3002 372444 731732

2. Примљене камате из пословних активности 3003

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 25270 5346

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 346537 628874

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 314222 458427

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 28759 72629

3. Плаћене камате 3008 520 23348

4. Порез на добитак 3009

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 3036 74470

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 51177 108204

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

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 4790 5969

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и

биолошких средстава
3021

4790 5969

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 4790 5969

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=2541529d-6a86-4e42-88c5-2ed5053835a9&hash=B6F48544000AA94AFEA28FD1A051B616FFE9974C
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=2541529d-6a86-4e42-88c5-2ed5053835a9&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20tokovima%20gotovine&hash=B6F48544000AA94AFEA28FD1A051B616FFE9974C#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Позиција АОП

Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

3025 109566 17655
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 109566 17655

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) 3031 156809 119043

1. Откуп сопствених акција и удела 3032

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034

4. Остале обавезе (одливи) 3035 156809 119043

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 47243 101388

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040 507280 754733

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041 508136 753886

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) 3042 847

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) 3043 856

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 1134 324

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ

3045

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ

3046
34 37

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)

3047
244 1134

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)



1,13Hoc

flosrqrja

06pa:aq nponucar npaBilnHtrKoM o caApxyHu r $opur o6paaaqa Qrraucu;crrx

AOn

f-

3aapyfe il uacnux PC", 6p. 95120L4 A 14412014)

Texyha rogrxa npeiloAHa roArHa

1 2 3 4

B. TOKOB}I TOTOBl,IHE 143 AKTl4BHOCT]4 O'1HAHCI4PAT6A

I. nplnilBu roroBr,4He h3 aKrtrBHocru OilHaHchpaba (1 Ao 5)

3025
1c9566 176i5

1, YBehaFbe ocHoBHoT KanilTana 3026

30272. Ayropo.rH[ KpeAmil (Hero npvnusv)

3. KparKopocHr rpe4rrr (nero npuavav) 3028

4. Ocrane AyropocHe o6aB$e 3029

109566 176555, Osane KparKopocHe o6aB$e 3030

II. OAnxBtr roroBilHe [3 aKTflBHofr[ OilHaHcilpaba (1 ao 6) 3031 1s58Cii i1rtj1+j

1. OTKyn concrBeHux aKqtrja u yAena 3032

2. AyropoqHI KpeA]4rh (oAnxBh) 3033

3, KparKopoqHil xpe$mn (ognueu) 3034

4. Ocrane o6aae:e (ognuau) 303s
156809 .11.9043

5, OuHa{cvjcKu ,u3AHt 3036

6. rlcnnaheHe AilBuAeHAe 3037

III. Hero nprnilB roroBxHe tr3 aKT[BHocr[ Qunancrpa*a (I-II) 3038

IV. Hero oAnuB roroBtrHe tr3 affir1BHocTil Q,4HaHcupalba (II-l) 3039

r. CBErA nPhrlllB TOTOBIIHE (3001 + 3013 + 3025) 3040 <n7 ) En 75473-2

A. CBErA oMl4B TOTOBI4HE (3005 + 3019 + 3031) 3041
5C8] l6 7538ES

B. HETO nPnnltB TOTOBI4HE (3040 - 3041) 3042
847

E, HETO OM14B TOTOBhHE (3041 - 3040) 3043

)K, IOTOB14HA HA nOqETKy OEPAT{yHCKOr nEPnOIlrA 3044 i134 324

3. NO3[T]4BHE KYPCHE PA3'IMKE NO OCHOBY NPEPAqYHA

TOTOB14HE
3045

h. HETATUBHE KYPCHE PA3'IhKE NO OCHOBY NPEPAqYHA

rOTOB}IHE
3046

34 37

J. roToBltHA HA KpAJy OEPAqyHCKOT tlEP,lOAA

(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)

3047

.f,/
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07099274 Шифра делатности 811 ПИБ 101285273

Назив GRADJEVINSKO PREDUZEĆE GRANIT-PEŠČAR AD LJIG

Седиште Љиг , Равногорска бб

КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О
ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. 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 149990 4020 4038 1148

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

149990
4024 4042

1148

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

149990
4028 4046

1148

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

149990
4032 4050

1148

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=2541529d-6a86-4e42-88c5-2ed5053835a9&hash=B6F48544000AA94AFEA28FD1A051B616FFE9974C
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=2541529d-6a86-4e42-88c5-2ed5053835a9&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20promenama%20na%20kapitalu&hash=B6F48544000AA94AFEA28FD1A051B616FFE9974C#
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 1770 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

148220
4036 4054

1148

 



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 661170 4073 4091

б) потражни салдо рачуна 4056 4074 4092

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4057 12324 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

673494
4077 4095

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

≥ 0
4060 4078 4096

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 292254 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

965748
4081 4099

б) потражни салдо рачуна 

(3б - 4а + 4б) ≥ 0
4064 4082 4100

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

965748
4085 4103

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

≥ 0
4068 4086 4104



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 398625 4087 4105

б) промет на потражној страни рачуна 4070 374701 4088 4106 754

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 

(7а + 8а - 8б) ≥ 0
4071

989672
4089 4107

б) потражни салдо рачуна 

(7б - 8а + 8б) ≥ 0
4072 4090 4108

754

 



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 326329 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

326329
4132 4150

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4115 797 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

325532
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

325532
4140 4158



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 4423 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

321109
4144 4162

 



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



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 4244 183703
б) потражни салдо рачуна 4218

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4219

4236 4245
12324б) 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 4246 196027
б) кориговани потражни салдо рачуна

(1б - 2а + 2б) ≥ 0
4222

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4223 4238

4247 293251
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 4248 489078
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 4250 489078
б) кориговани потражни салдо рачуна

(5б - 6а + 6б) ≥ 0
4230



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 4251 29363
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 4252 518441
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)
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NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE 

IZVEŠTAJE ZA 2020. GODINU 
 

1. PODACI O GRUPI 

 

Grupa za konsolidaciju: 
 

   Naziv društva: 
Učešće matičnog 

društva u zavisnom 
društvu 

Matično društvo: GP "GRANIT PEŠČAR" AD. LJIG - 

Zavisna društva: "POBEDA" AD. LJIG 70,00% 

  "KAMENOLOM SLOVAC" DOO. LJIG 100,00% 

 

 

2. PODACI O DELATNOSTI DRUŠTAVA U OKVIRU GRUPE  
 

2.1. Podaci o društvima iz grupe 

 

A. Matično društvo 

 

Građevinsko preduzeće »Granit – Peščar« ad. Ljig, ulica Ravnogorska bb, je osnovano 
31.10.1952. godine. Prevođenje u Registar Agencije za privredne registre RS izvršeno je 
28.06.2005. godine Rešenjem BD 27491/2005. Usklađivanje sa prethodnim Zakonom sa 
privrednim društvima izvršeno je 28.11.2006. godine. Usklađivanje sa novim Zakonom sa 
privrednim društvima izvršeno je 29.06.2012. godine. 
 

04.09.2015. godine došlo je do promene vlasničke strukture. Na dan 31.12.2018. godine 
vlasnička struktura je sledeća: 
 

- “Nukleus” DOO Lazarevac, broj akcija 32.261 odnosno 24,99% od ukupne emisije 

- “Inkop” DOO Ćuprija, broj akcija 32.259 odnosno 24,99% od ukupne emisije   
- Beslać Milan, broj akcija 22.040 odnosno 17,07% od ukupne emisije 

- Radosavljević Slobodan, broj akcija 21.515 odnosno 16,66% od ukupne emisije 

- Mali akcionari, broj akcija 21.028 odnosno 16,29% od ukupne emisije. 
 

Matični broj: 07099274 

 

Šifra delatnosti: 0811 – eksploatacija građevinskog i ukrasnog kamena, krečnjaka, gipsa, 
krede,  

 

Poreski identifikacioni broj (PIB): 101285273 

 

Prosečan broj zaposlenih u 2020. godini je 153 ( a u 2019. godini 147). 
 

Veličina prema kriterijumima za razvrstavanje iz Zakona o računovodstvu (''Službeni glasnik 
RS'', 62/13): srednje pravno lice. 

 

 



B. Zavisna društva 

 

B.1.  »Pobeda« ad. Ljig, ulica Kraljice Marije bb, je osnovana 14.12.1989. godine. Prevođenje 
u Registar Agencije za privredne registre RS izvršeno je 14.06.2005. godine Rešenjem BD 
41785/2005. Usklađivanje sa prethodnim Zakonom sa privrednim društvima izvršeno je 

Rešenjem Agencije za privredne registre RS BD 243225/2006 od 05.02.2007. godine. Uskađivanje 
sa novim Zakonom o privrednim društvima izvršeno je Rešenjem BD 130985/2012 od 
11.10.2012. godine. 

 

Matični broj: 07135513, 
Šifra delatnosti: 1411 – proizvodnja kožne odeće,  
 

Poreski identifikacioni broj (PIB): 101286338 

 

Prosečan broj zaposlenih u 2020. godini je 9 ( a u 2019. godini 9). 
 

Veličina prema kriterijumima za razvrstavanje iz Zakona o računovodstvu (''Službeni glasnik 
RS'', 62/13): mikro pravno lice. 

 

B.2. »Kamenolom Slovac« doo. Lajkovac, ulica Ljubomira Kovačevića bb, je osnovan 
01.06.2010. godine. Upis u Registar Agencije za privredne registre RS izvršen je 01.06.2010. 
godine Rešenjem BD 55202/2010.  
 

Matični broj: 20652993, 
 

Šifra delatnosti: 0811 – eksploatacija građevinskog i ukrasnog kamena, krečnjaka, gipsa, 
krede,  

 

Poreski identifikacioni broj (PIB): 106652926 

 

Prosečan broj zaposlenih u 2020. godini je 11( a u 2019. godini 14). 
 

Veličina prema kriterijumima za razvrstavanje iz Zakona o računovodstvu (''Službeni glasnik 
RS'', 62/13): malo pravno lice. 

 

2.2. Podaci o usaglašenosti računovodstvenih politika članova grupe 

 

Računovodstvene politike matičnog društva su utvrđene Pravilnikom o računovodstvu i 
računovodstvenim politikama koji je donet 23.02.2005. godine od strane Upravnog odbora i 
primenjuje se od 23.02.2005. godine.  

Izmene i dopune računovodstvenih politika: 
broj 304-4 od 23.06.2008.godine ,  

broj 916-4 od 20.04.2010.godine,  

broj 1129 od 31.12.2016.godine. 

 

Računovodstvene politike zavisnog društva „Pobeda“ ad. Ljig su utvrđene Pravilnikom o 
računovodstvu i računovodstvenim politikama koji je donet 11.10.2010. godine od strane 

Upravnog odbora i primenjuje se od 11.10.2010. godine. 

Izmene i dopune računovodstvenih politika: 
broj 144-4 od 26.04.2010.godine. 



 

Računovodstvene politike zavisnog društva „Kamenolom Slovac“ doo. Lajkovac su utvrđene 
Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama koji je donet 25.08.2020. godine 

od strane Člana društva GP „Granit Peščar“ AD . 
 

 

Računovodstvene politike zavisnih društava su u potpunosti usaglašene sa računovodstvenim 
politikama matičnog društva.  
 

3. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH 

IZVEŠTAJA 
 

Osnove za sastavljanje finansijskih izveštaja  

 

Grupa vodi evidencije i sastavlja konsolidovane finansijske izveštaje u skladu sa Zakonom o 
računovodstvu Republike Srbije i ostalom primenjivom zakonskom regulativom u Republici 

Srbiji. 

 

U skladu sa Zakonom o računovodstvu, velika pravna lica, pravna lica koja imaju obavezu 
sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja (matična pravna lica), javna  društva, 
odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna u skladu sa Zakonom  o tržištu kapitala 
Republike Srbije, nezavisno od veličine, za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i 
obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima primenjuju Međunarodne standarde 
finansijskog izveštavanja, čiji je prevod na srpski jezik objavilo ministarstvo nadležno za 
poslove finansija.   

 

Prezentacija konsolidovanih finansijskih izveštaja 
 

Konsolidovani finansijski izveštaji su prikazani u formatu propisanom Pravilnikom o sadržini 
i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Službeni 
glasnik RS“, br. 95/2014).  

 

Konsolidaovani finansijski izveštaj je iskazan u hiljadama dinara (RSD). Dinar predstavlja 

zvaničnu izveštajnu valutu u Republici Srbiji. 
 

Uporedni podaci prikazani su u hiljadama dinara (RSD), važećim na dan 31. decembra 2019. 

godine. 

 

Prilikom izrade konsolidovanog finansijskog izveštaja za matično društvo i zavisno društvo 
primenjen je metod potpunog konsolidovanja. 

 

Svi iznosi transakcija koje su nastale iz međusobnih poslovnih odnosa matičnog društva i 
njegovih zavisnih društava, kao i sva potraživanja i obaveze eliminisani su u potpunosti 
prilikom konsolidacije njihovih finansijskih izveštaja. 
 

 

 

Računovodstveni metod 
 

Konsolidovani finansijski izveštaj je sastavljen po metodu prvobitne nabavne vrednosti 
(istorijskog troška), osim ukoliko MSFI ne zahtevaju drugačiji osnov vrednovanja na način 
opisan u računovodstvenim politikama. 



 

4. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA 

 

4.1. Pravila procenjivanja – osnovne pretpostavke 

 

Konsolidovani finansijski izveštaj je sastavljen na načelu nastanka poslovnog događaja 
(načelo uzročnosti) i načelu stalnosti poslovanja. 

 

Prema načelu nastanka poslovnog događaja, poslovni događaj se priznaje kada je nastao i 
uključuje se u finansijske izveštaje u periodu na koji se odnosi, nezavisno od prijema isplate 
novca u vezi sa tim poslovnim događajem. 
 

Konsolidovani finansijski izveštaj je sastavljen pod pretpostavkom da će Grupa da posluje u 
neograničenom vremenskom periodu i da će da nastavi sa poslovanjem i u doglednoj 
budućnosti. 
 

4.2. Priznavanje elemenata finansijskih izveštaja 

 

Sredstvo se priznaje u bilansu stanja kada je verovatno da će po osnovu korišćenja sredstava 
buduće ekonomske koristi priticati u Grupu i kada sredstvo ima nabavnu vrednost ili cenu 
koštanja ili vrednost koja može da se pouzdano izmeri. 
 

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 ekonomskih koristi povezano sa 
povećanjem sredstva ili smanjenjem obaveza koje mogu pouzdano da se izmere, odnosno da 

priznavanje prihoda nastaje istovremeno sa priznavanjem povećanja sredstava ili smanjenja 
obaveza. 

 

Rashodi se priznaju u bilansu uspeha kada smanjenje 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 i smanjenjem 

sredstava. 

 

Kapital se iskazuje u skladu sa finansijskim konceptom kapitala kao uloženi novac ili uložena 
kupovna moć i predstavlja neto imovinu Grupe. Iz finansijskog koncepta kapitala proističe 
koncept očuvanja kapitala. Očuvanje kapitala meri se 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. 

  



 
 

4.3.Troškovi pozajmljivanja 

 

Troškovi pozajmljivanja se odnose na kamate i druge troškove koji nastaju u vezi sa 
pozajmljivanjem sredstava. Troškovi pozajmljivanja koji se mogu neposredno pripisati 
sticanju, izgradnji ili izradi sredstva (investicije) koje se osposobljava za upotrebu, uključuju 
se u nabavnu vrednost ili cenu koštanja tog sredstva. Ostali troškovi pozajmljivanja priznaju 
se kao rashod perioda u kome su nastali. 

 

4.4. Umanjenje vrednosti imovine 
 
Na dan svakog bilansa stanja, Grupa preispituje knjigovodstvenu vrednost svoje materijalne i 

nematerijalne imovine da bi utvrdilo da li postoje indikacije da je došlo do gubitka po osnovu 
umanjenja vrednosti imovine. Ukoliko takve indikacije postoje, procenjuje se nadoknadivi 

iznos sredstva da bi se mogao utvrditi eventualni gubitak. Ako nije moguće proceniti 
nadoknadivi iznos pojedinog sredstva, Grupa procenjuje nadoknadivi iznos jedinice koja 

generiše novac, a kojoj to sredstvo pripada. 
 

Nadoknadiva vrednost je neto prodajna cena ili vrednost u upotrebi, zavisno od toga koja je 

viša.  
 

Ako je procenjen nadoknadivi iznos sredstva (ili jedinice koja generiše novac) manji od 
knjigovodstvene vrednosti, onda se knjigovodstvena vrednost tog sredstva umanjuje do 

nadoknadivog iznosa. Gubici od umanjenja vrednosti priznaju se odmah kao rashod, osim ako 

sredstvo prethodno nije bilo predmet revalorizacije. U tom slučaju deo gubitka, do iznosa 
revalorizacije, priznaje se u okviru promena na kapitalu. 

 

4.5. Nematerijalna ulaganja 

 

Nematerijalna ulaganja se priznaju samo kada je verovatno da će od tog ulaganja priticati 
ekonomske koristi i kada je nabavna vrednost ulaganja pouzdano merljiva, a obuhvataju se: 

ulaganja u razvoj, koncesije, patenti, franšize, licence, ulaganja u ostalu nematerijalnu 

imovinu (u okviru kojih su dugoročno plaćeni troškovi zakupa, pravo korišćenja državnog 
zemljišta). Nematerijalna ulaganja, vrednuju se u skladu sa MRS 38 – Nematerijalna ulaganja. 

Početno priznavanje nematerijalnih ulaganja vrši se po nabavnoj vrednosti (paragraf 74 MRS 
38).  

Obračun amortizacije vrši se od početka narednog meseca u odnosu na mesec kada je 
stavljeno u upotrebu. 

 

Amortizacija nematerijalnih ulaganja koja podležu amortizaciji vrši se primenom 
proporcionalnog metoda u roku od 5 godina osim ulaganja čije je vreme utvrđeno ugovorom, 
kada se otpisivanje vrši u rokovima koji proističu iz ugovora. 
  



4.6. Nekretnine, postrojenja i oprema 

 

Nekretnine, postrojenja i oprema se inicijalno priznaju po nabavnoj vrednosti, odnosno po 

ceni koštanja za sredstva izrađena u sopstvenoj režiji. Nabavnu vrednost čini fakturna 
vrednost uvećana za sve troškove koje se mogu direktno pripisati dovođenju ovih sredstava u 
stanje funkcionalne pripravnosti. 
 
Oprema se kapitalizuje ako je vek njenog korišćenja duži od jedne godine i ako je njena 
pojedinačna vrednost veća od vrednosti propisane poreskim propisima. 
 

Naknadna ulaganja u nekretnine, postrojenja i opremu, koja imaju za cilj produženje korisnog 
veka upotreba ili povećanje kapaciteta, povećavaju knjigovodstvenu vrednost 
 

Nakon početnog priznavanja, nekretnine, postrojenja i oprema se knjiže po njihovoj nabavnoj 
vrednosti umanjenoj za ukupnu eventualnu akumuliranu amortizaciju i ukupne eventualne 

akumulirane gubitke zbog umanjenja vrednosti. 

 

Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme se obračunava na vrednost nekretnina, 
postrojenja i opreme na početku godine, odnosno na nabavnu vrednost opreme stavljene u 
upotrebu tokom godine, primenom proporcionalne metode u toku procenjenog korisnog veka 

upotrebe sredstava, uz primenu sledećih stopa: 
 

 O p  i  s Stopa amortizacije (%) 

1. Građevinski objekti 1,30 – 20,00 

2. Oprema 3,33 – 20,00 
 
Obračun amortizacije počinje od narednog meseca u odnosu na mesec u kojem je sredstvo 
stavljeno u upotrebu. Amortizacione stope se mogu revidirati svake godine radi obračuna 
amortizacije koja odražava stvarni utrošak ovih sredstava u toku poslovanja i preostali 

nameravani vek  njihovog korišćenja, u skladu sa paragrafom 51 MRS 16.  
 

Sredstvo se isknjižava iz evidencije u momentu otuđenja ili ukoliko se ne očekuju buduće 
ekonomske koristi od upotrebe tog sredstva. Dobici ili gubici po osnovu prodaje ili otpisa 

sredstva (kao razlika između neto prodajne vrednosti i knjigovodstvene vrednosti) priznaju se 
u bilansu uspeha odgovarajućeg perioda. 
 

4.7. Zalihe 
 
Zalihe se vrednuju po nabavnoj vrednosti, odnosno ceni koštanja, ili neto prodajnoj vrednosti, 
u zavisnosti koja je niža.  
 

Nabavna vrednost uključuje vrednost po fakturi dobavljača, uvozne dažbine, transportne 
troškove i druge zavisne troškove nabavke. Cena koštanja obuhvata troškove direktnog 
materijala, direktnog rada i indirektne troškove proizvodnje. Troškovi su uključeni u cenu 
koštanja na bazi normalnog stepena iskorišćenosti kapaciteta, ne uključujući troškove kamata 
i troškove perioda. 
 
Neto prodajna vrednost predstavlja vrednost po kojoj zalihe mogu biti prodate u tržišnim 
uslovima poslovanja, nakon umanjenja za troškove prodaje.  
 
Obračun izlaza zaliha utvrđuje se metodom prosečne ponderisane cene.  



4.8.Finansijski instrumenti 

 

Klasifikacija finansijskih instrumenata 

Finansijska sredstva uključuju dugoročne finansijske plasmane, potraživanja i kratkoročne 
finansijske plasmane, gotovinu i gotovinske ekvivalente. Grupa klasifikuje finansijska 

sredstva u neku od sledećih kategorija: sredstva po fer vrednosti kroz bilans uspeha, 

investicije koje se drže do dospeća, krediti (zajmovi) i potraživanja i sredstva raspoloživa za 
prodaju. Klasifikacija zavisi od svrhe za koju su sredstva stečena. Rukovodstvo matičnog i 
zavisnog društva utvrđuje klasifikaciju finansijskih sredstava prilikom inicijalnog 

priznavanja. 

Finansijske obaveze uključuju dugoročne finansijske obaveze, kratkoročne finansijske 
obaveze, obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze.  

 

Metod efektivne kamate 

Metod efektivne kamate je metod izračunavanja amortizovane vrednosti finansijskog sredstva 
ili finansijske obaveze i raspodele prihoda od kamate i rashoda od kamate tokom određenog 
perioda. Efektivna kamatna stopa je kamatna stopa koja diskontuje buduće gotovinske isplate 
ili primanja tokom očekivanog roka trajanja finansijskog instrumenta ili gde je prikladno, 
tokom kraćeg perioda na neto knjigovodstvenu vrednost finansijskog sredstva ili finansijske 
obaveze.  
 

Gotovina i gotovinski ekvivalenti 

Pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima podrazumevaju se novac u blagajni, sredstva na 

tekućim i deviznim računima kao i kratkoročni depoziti do tri meseca koje je moguće lako 
konvertovati u gotovinu i koji su predmet niskog rizika od promene vrednosti. 

 

Krediti (zajmovi) i potraživanja 

Potraživanja od kupaca, krediti (zajmovi) i ostala potraživanja i plasmani sa fiksnim ili 
odredivim plaćanjima koja se ne kotiraju na aktivnom tržištu, klasifikuju se kao potraživanja i 
krediti (kratkoročni zajmovi) i potraživanja.  
 

Krediti i potraživanja vrednuju se po amortizovanoj vrednosti, primenom metode efektivne 
kamate, nakon umanjenja vrednosti po osnovu obezvređenja. Prihod od kamate se priznaje 
primenom metoda efektivne kamate, osim u slučaju kratkoročnih potraživanja, gde 
priznavanje prihoda od kamate ne bi bilo materijalno značajno. 

 

Umanjenja vrednosti finansijskih sredstava 
 
Na dan svakog bilansa stanja Grupa procenjuje da li postoje objektivni dokazi da je došlo do 
umanjenja vrednosti finansijskog sredstva ili grupe finansijskih sredstava (osim sredstava 

iskazanih po fer vrednosti kroz bilans uspeha). Obezvređenje finansijskih sredstava se vrši 
kada postoje objektivni dokazi da su, kao rezultat jednog ili više događaja koji su se desili 
nakon početnog priznavanja finansijskog sredstva, procenjeni budući novčani tokovi 
sredstava biti izmenjeni. 

 

 

 

Ostale finansijske obaveze 

 

Ostale finansijske obaveze, uključujući obaveze po kreditima, inicijalno se priznaju  po fer 
vrednosti primljenih  sredstava, umanjene za troškove transakcije. 



 

Nakon početnog priznavanja, ostale finansijske obaveze se vrednuju po amortizovanoj 
vrednosti korišćenjem metoda efektivne kamate. Trošak po osnovu kamata se priznaje u 
bilansu uspeha obračunskog perioda. 
 

 

4.9.Porez na dobitak  

 

Odloženi porez 

Odloženi porez na dobitak se obračunava korišćenjem metode utvrđivanja obaveza prema 
bilansu stanja, za privremene razlike proizašle između knjigovodstvene vrednosti sredstva i 
obaveza u finansijskim izveštajima i njihove odgovarajuće poreske osnovice korišćene u 
izračunavanju oporezivog dobitka. Odložene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive 
privremene razlike, dok se odložena poreska sredstva priznaju u meri u kojoj je verovatno da 
će oporezivi dobici biti raspoloživi za korišćenje odbitnih privremenih razlika. 
 

 
 
 

 

 
 

 

4.10. Prihodi i rashodi  
 

Prihodi od prodaje robe, proizvoda i izvršenih usluga priznaju se u bilansu uspeha pod 
uslovom da su svi rizici i koristi prešli na kupca. Prihodi od prodaje se evidentiraju u 
momentu isporuke robe i proizvoda ili izvršenja usluge. Prihodi se iskazuju po fakturnoj 

vrednosti, umanjenoj za odobrene popuste i porez na dodatu vrednost.  

 

Rashodi se obračunavaju po načelu uzročnosti prihoda i rashoda. 
  



5. ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE PROCENE (paragraf 125 MRS 1 – 

Prezentacija finansijskih izveštaja) 
 

Sastavljanje finansijskih izveštaja zahteva od rukovodstva matičnog i zavisnog društva da vrši 
procene i utvrđuje pretpostavke koje mogu da imaju efekta na prezentovane vrednosti 
sredstava i obaveza i obelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja 

finansijskih izveštaja, kao i prihoda i rashoda u toku izveštajnog perioda. Ove procene i 
pretpostavke su zasnovane na prethodnom iskustvu, tekućim i očekivanim uslovima 
poslovanja i ostalim raspoloživim informacijama na dan sastavljanja finansijskih izveštaja. 
Stvarni rezultati mogu da se razlikuju od procenjenih iznosa. 

 

Najznačajnija područja koja od rukovodstva zahtevaju vršenje procene i donošenje 
pretpostavki predstavljena su u daljem tekstu:  

 

5.1. Korisni vek nekretnina, postrojenja i opreme 

 

Grupa procenjuje preostali korisni vek nekretnina, postrojenja i opreme na kraju svake 

poslovne godine. Procena korisnog veka nekretnina, postrojenja i opreme je zasnovana na 

istorijskom iskustvu sa sličnim sredstvima, kao i predviđenim tehnološkim napretkom i 
promenama ekonomskih i industrijskih faktora. 

 

 

5.2. Umanjenje vrednosti imovine 

 

Na dan bilansa stanja, Grupa vrši pregled knjigovodstvene vrednosti materijalne i 
nematerijalne imovine i procenjuje da li postoje indikacije za umanjenje vrednosti nekog 

sredstva. Prilikom procenjivanja umanjenja vrednosti, sredstva koja gotovinske tokove ne 

generišu nezavisno dodeljuju se odgovarajućoj jedinici koja generiše novac. Naknadne 
promene u dodeljivanju jedinici koja generiše novac ili u vremenu nih tokova mogu da utiču 
na knjigovodstvenu vrednost odnosne imovine. 

 

5.3. Ispravka vrednosti potraživanja  
 

Ispravka vrednosti sumnjivih i spornih potraživanja je izvršena na osnovu procenjenih 
gubitaka usled nemogućnosti kupaca da ispune svoje obaveze u roku koji prelazi rok 

tolerancije naplativosti potraživanja. Procena rukovodstva je zasnovana na starosnoj analizi 
potraživanja od kupaca, istorijskim otpisima, kreditnoj sposobnosti kupaca i promenama u 
postojećim uslovima prodaje. Ovo uključuje i pretpostavke o budućem ponašanju kupaca i 
očekivanoj budućoj naplati. Promene u uslovima poslovanja, delatnosti ili okolnostima 
vezanim za određene kupce mogu da imaju za posledicu korekciju ispravke vrednosti 
sumnjivih i spornih potraživanja obelodanjene u priloženim finansijskim izveštajima. 

  



5.4. Ispravka vrednosti zastarelih zaliha i zaliha sa usporenim obrtom 

 

Grupa vrši ispravku vrednosti zastarelih zaliha kao i zaliha sa usporenim obrtom. Pored toga, 
određene zalihe Grupe vrednovane su po njihovoj neto prodajnoj vrednosti. Procena neto 

prodajne vrednosti zaliha izvršena je na osnovu najpouzdanijih raspoloživih dokaza u vreme 
vršenja procene. Ova procena uzima u obzir očekivano kretanje cena i troškova u periodu 
nakon datuma bilansa stanja i njena realnost zavisi od budućih događaja koji treba da potvrde 

uslove koji su postojali na dan bilansa stanja. 

 

5.5. Sudski sporovi  

 

Prilikom odmeravanja i priznavanja rezervisanja i utvrđivanja nivoa izloženosti potencijalnim 
obavezama koje se odnose na postojeće sudske sporove rukovodstvo matičnog i zavisnog 

društva u okviru Grupe donosi određene procene. Ove procene su neophodne radi utvrđivanja 
verovatnoće nastanka negativnog ishoda i određivanja iznosa neophodnog za konačno sudsko 
poravnanje. Usled inherentne neizvesnosti u postupku procenjivanja, stvarni gubici mogu da 

se razlikuju od gubitaka inicijalno utvrđenih procenom. Zbog toga se procene koriguju kada 
matično i zavisna društva u okviru Grupe dođu do novih informacija, uglavnom uz podršku 
internih stručnih službi ili spoljnih savetnika. Izmene procena mogu da u značajnoj meri utiču 
na buduće poslovne rezultate. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



6. NEMATERIJALNA IMOVINA 

   u hiljadama dinara 

  

Nematerijalna ulaganja  

u pripremi 

    

Nabavna bruto vrednost na početku godine 1.052 

Nabavna bruto vrednost na kraju godine 1.052 

    

Neto sadašnja vrednost:   

31.12.2020. godine 1.052 

    

Neto sadašnja vrednost:   

31.12.2019. godine 1.052 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA  

 Zemljište 
Građevinski 

objekti 

Postrojenja 

i oprema 

Nekr, 

postr. i 

oprema u 

pripremi 

Dati 

avansi 
Ukupno 

         
Nabavna 

vrednost na 

početku 
godine 

66.752 310.611 808.216 99.148 6.973 1.291.700 

Povećanje: 564 235 66.734 3.061 876 71.470 

Nabavka, 

aktiviranje i 

prenos 

564 235 66.734 3.061 876 71.470 

Smanjenje:   (24.022) (4.340)  (28.362) 

Prodaja u toku 

godine 
  (4.827) (4.340)  (9.167) 

Rashod u toku 

godine 
  (19.195)   (19.195) 

Ostalo       

Nabavna 

vrednost na 

kraju godine 

67.316 310.846 850.928 97.869 7.849 1.334.808 

            

Kumulirana 

ispravka na 

početku 
godine 

 257.136 304.967 48.289 6.447 616.839 

Povećanje:  4.812 51.715  526 57.053 

Amortizacija  4.812 51.715  526 57.053 

Smanjenje:   (15.686)   (15.686) 

Prodaja u toku 

godine 
  (1.636)   (1.636) 

Rashod u toku 

godine 
  (14.051)   (14.051) 

Stanje na 

kraju godine 
 261.948 340.996 48.289 6.973 658.206 

         

Neto sadašnja 
vrednost: 

        

31.12.2019. 

godine 
66.752 53.475 503.249 50.859 526 674.861 

         

Neto sadašnja 
vrednost: 

        

31.12.2020. 

godine 
67.316 48.898 509.932 49.580 876 676.602 

u hiljadama dinara 



 

Na svim građevinskim objektima i zemljištu matičnog Društva upisana je hipoteka, a na 
većem delu opreme upisana je zaloga. Na delu opreme zavisnog pravnog lica »Kamenolom 

Slovac« doo. Lajkovac upisana je zaloga. 

 

8. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE 

u hiljadama dinara 

 

Kupci u 

zemlji - 

ostala 

povezana 

pravna lica 

Kupci u zemlji 
Kupci u 

inostranstvu 
Ukupno 

Bruto potraživanje na početku 
godine 403 153.238 12.033 165.674 

Bruto potraživanje na kraju 
godine 49.580 181.280 12.032 242.892 

         

Ispravka vrednosti na početku 
godine 333 121.822 12.033 134.188 

Smanjenje ispravke vrednosti 

u toku godine po osnovu 

naplate  (4.569) (1) (4.570) 

Povećanje ispravke vrednosti 
u toku godine  9.773  9.773 

Ispravka vrednosti na kraju 

godine 333 127.026 12.032 139.391 

     

NETO STANJE     
31.12.2019. godine 70 31.416  31.486 

31.12.2020. godine 49.247 54.254  103.501 

 

Na dospela nenaplaćena potraživanja Grupa ne vrši obračun zatezne kamate.  
 

9. DRUGA POTRAŽIVANJA  
u hiljadama dinara  

31. decembra 2020. 31. decembra 2019.    

Potraživanja od zaposlenih 1.887 1.887 

Potraživanja za više plaćeni porez na dobitak 93 93 

Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju 2.951 2.951 

Potraživanja po osnovu naknada šteta 38 38 

Ostala kratkoročna potraživanja 35.041 35.041 

Ispravka vrednosti drugih potraživanja (7.734) (7.734) 

DRUGA POTRAŽIVANJA: 32.276 32.276 

 

 



 

 

10. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 

u hiljadama dinara 

 

Kratkoročni 
krediti i 

plasmani 

matična i 
zavisna pravna 

lica 

Kratkoročni 
krediti i zajmovi 

u zemlji 

Ostali 

kratkoročni 
plasmani 

Ukupno 

Bruto stanje na 

početku godine 15.773 478 5.274 21.525 

Bruto stanje na kraju 

godine 15.773 484 5.335 21.592 

     
Ispravka vrednosti na 

početku godine 15.773 15 4.976 20.764 

Ispravka vrednosti na 

kraju godine 15.773 15 4.976 20.764 

     
NETO STANJE     
31.12.2019. godine  463 298 761 

31.12.2020. godine  469 359 828 

 

11. GOTOVINA 

 

u hiljadama dinara 

 31. decembra 

2020. 
31. decembra 

2019. 

   

Dinarski poslovni račun 244 1.134 

 

12. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 

 

                                                                                                          u hiljadama dinara 

 31. decembra 

2020. 
31. decembra 

2019. 

   

Ostala aktivna vremenska razgraničenja 89 205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

13. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE 

 

u hiljadama dinara 

 31. decembra 

2020. 
31. decembra 

2019. 

   

1. Obaveze po osnovu neto zarada i naknada zarada 23.182 6.993 

2. Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada 

na teret zaposlenog 
67.394 41.515 

3. Obaveze za porez i doprinose na zarade i naknade zarada 

na teret poslodavca 
41.988 26.422 

4. Obaveze za bruto naknade zarada koje se refundiraju 447 449 

5. Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja 322.620 296.123 

6. Obaveze za dividendu i učešće u dobitku 2.787 2.787 

7. Obaveze prema zaposlenom po osnovu službenog 
putovanja, smeštaja, otpremnine i drugo 

9.914 9.193 

8. Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima 153 153 

9. Ostale obaveze  2.100 2.100 

OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE (1 do 9) 470.585 385.735 

 

14. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST 

 

u hiljadama dinara 

 31. decembra 

2020. 
31. decembra 

2019. 

   

Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost 126.608   102.932   

 

15. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DORPINOSE I DRUGE DAŽBINE 

 

u hiljadama dinara 

 31. decembra 

2020. 
31. decembra 

2019. 

   

1. Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na 
teret troškova 

181.627     161.108     

2. Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine 2.548     2.658     

OBAVEZE za ostale poreze, doprinose i druge dažbine 
(1+2) 

184.175     163.766     

 

 

 



 

16. TROŠKOVI MATERIJALA 

 

u hiljadama dinara 

 01.01-31.12. 

2020. 
01.01-31.12. 

2019. 

   

1. Troškovi materijala za izradu 35.268 28.121 

2. Troškovi ostalog (režijskog) materijala 2.534 / 

3. Troškovi rezervnih delova 7.093 3.664 

4. Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara 565 2.454 

TROŠKOVI MATERIJALA (1 do 4) 45.460 34.239 

 

17. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI 

 

u hiljadama dinara 

 01.01-31.12. 

2020. 

01.01-

31.12. 

2019. 
   

1. Troškovi zarada i naknada (bruto)  175.669 147.854 

2. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade na teret 
poslodavca 

29.664 25.725 

3. Troškovi naknada po ugovoru o delu 1.176 1.147 

   

4. Ostali lični rashodi i naknade 6.348 6.869 

TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI 
LIČNI RASHODI (1 do 4) 

212.857 181.595 

 

18. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA 

 

u hiljadama dinara 

 01.01-31.12. 

2020. 

01.01-

31.12. 

2019. 
   

1. Troškovi usluga na izradi ucinaka                                                                / 241 

2. Troškovi transportnih usluga 2.625 7.700 

3. Troškovi usluga na odrzavanju 8.222 9.442 

4. Troškovi zakupnina 759 679 

5. Troškovi reklame i propaganda 

6. Troškovi ostalih usluga 

/ 

53.436 

498 

48.207 

TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (1 do 6) 65.042 66.767 

 

 



19. NEMATERIJALNI TROŠKOVI 

 

u hiljadama dinara  
01.01-31.12. 

2020. 
01.01-31.12. 

2019. 
   

1. Troškovi neproizvodnih usluga 1.557 2.080 

2. Troškovi reprezentacije 240 706 

3. Troškovi premije osiguranja 384 251 

4. Troškovi platnog prometa 348 472 

 

  

5. Troškovi poreza 21.267 19.220 

6. Ostali nematerijalni troškovi 11.985 13.012 

NEMATERIJALNI TROŠKOVI (1 do 6) 35.781 35.741 

 

20. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE 
ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA 

 

u hiljadama dinara 

 01.01-31.12. 

2020. 
01.01-31.12. 

2019. 

   

Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i 
kratkoročnih finansijskih plasmana  

2.717 6.364 

 

21. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE 
ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA 

 

u hiljadama dinara 

 01.01-31.12. 

2020. 
01.01-31.12. 

2019. 

   

    Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih 

plasmana  
9.864 28.395 

 

22. OSTALI PRIHODI 

u hiljadama dinara 

 01.01-31.12. 

2020. 
01.01-31.12. 

2019. 

 
  

1. Dobici od prodaje postrojenja i opreme 2.875 327 

2. Dobici od prodaje materijala 626 564    

4. Prihodi od smanjenja obaveza  1.192 219 

5. Ostali nepomenuti prihodi 44.699 51.031 

6. Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine  280 

OSTALI PRIHODI (1 do 6) 49.392 52.421 

   

 



23. OSTALI RASHODI 

u hiljadama dinara  
01.01-31.12. 

2020. 
01.01-31.12. 

2019. 
   

1. Gubici po osnovu rashodavanja i prodaje postrojenja i 

opreme 
6.823 361 

2. Gubici od prodaje materijala 226 819 

3. Manjkovi / / 

4. Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika koji 
neispunjavaju uslove da se iskažu u okviru ostalog 
sveobuhvatnog rezultata 

/ / 

5. Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja / 1.776 

6. Rashodi po osnovu obezvredjenja ostale imovine 2.271 / 

7. Ostali nepomenuti rashodi 409.536 2.032 

OSTALI RASHODI (1 do 7) 418.856 4.988 

 

24. POTENCIJALNA SREDSTVA I OBAVEZE 

 

Sudski sporovi 

 

Matično društvo sa stanjem na dan 31. decembra 2020. godine vodi više sudskih sporova u 
kojima se javlja kao tuženi.  
  

 

Data jemstva i garancije 

 

Grupa nema potencijalnih obaveza po osnovu datih jemstava i garancija.  

 

25. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA 

 

Ciljevi upravljanja rizicima finansijskih instrumenata 

 

Poslovanje Grupe je izloženo različitim finansijskim rizicima: tržišnom riziku, finansijskom 

riziku (deviznom i kamatnom), kreditnom riziku i riziku likvidnosti. Finansijski rizici se 

sagledavaju na vremenskoj osnovi i prevashodno se izbegavaju umanjenjem izloženosti 
društava u okviru Grupe ovim rizicima.  

 

Grupa ne koristi nikakve finansijske instrumente zaštite od efekata finansijskih rizika na 
poslovanje iz razloga što takvi instrumenti nisu u širokoj upotrebi, niti postoji organizovano 
tržište takvih instrumenata u Republici Srbiji. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Tržišni rizik 

Grupa je osetljiva na prisustvo sistemskih rizika koji podrazumevaju rizike ekonomskog 

okruženja u okviru države, privredne grane i sl. na koje Grupa ne može da utiče: inflacija, 
promena poreskih propisa, carinskih propisa, limitiranje kamatnih stopa, privrednog 

okruženja, konkurencije i sl.  
 

Ukoliko postoje nesistemski rizici, oni se identifikuju kroz uspešnost poslovanja uprave 
društva u okviru grupe. 
 

Finansijski rizik 

U svom poslovanju Grupa je izložena finansijskim rizicima koji se javljaju kao devizni rizik i 

rizik od promene kamatnih stopa. Zadatak upravljanja tržišnim rizicima jeste da se upravlja i 
kontroliše izloženost tržišnim rizicima u okviru prihvatljivih pokazatelja, uz optimizaciju 
prinosa društava u okviru Grupe. 
 

Devizni rizik 

 

Izloženost Grupe deviznom riziku se odnosi na ostale dugoročne finansijske plasmane, 
kratkoročne finansijske plasmane, potraživanja, gotovinu i gotovinske ekvivalente, dugoročne 
kredite, kratkoročne finansijske obaveze i obaveze iz poslovanja nominirane u stranoj valuti. 

 

Grupa je osetljiva na promene deviznog kursa EUR. 

 

Kamatni rizik 

 

Grupa je izložena riziku promene kamatnih stopa na plasmanima i obavezama kod kojih su 
kamatne stope varijabilne. Ovaj rizik zavisi od finansijskog tržišta i Grupa nema na 
raspolaganju instrumente kojima bi ublažila njegov uticaj.  
 

Kreditni rizik 
 

Grupa je izložena kreditnom riziku koji predstavlja rizik da dužnici neće biti u mogućnosti da 
dugovanja prema društvima u okviru grupe izmire u potpunosti i na vreme, što bi imalo za 
rezultat finansijski gubitak Grupe. Kreditni rizik obuhvata dugoročne i kratkoročne 
finansijske plasmane, potraživanja i date garancije i jemstva trećim licima. 
 

U Republici Srbiji ne postoje specijalizovane rejting agencije koje vrše nezavisnu 
klasifikaciju i rangiranje privrednih društava. Usled toga, društva u okviru Grupe su 
prinuđena da koriste ostale javno dostupne finansijske informacije (npr. podatke o bonitetu 
koje pruža Agencija za privredne registre) i interne istorijske podatke o saradnji sa određenim 
poslovnim partnerom u cilju određivanja njegovog boniteta. Na osnovu boniteta kupca, 
utvrđuje se iznos njegove maksimalne kreditne izloženosti, u skladu sa poslovnom politikom 
usvojenom od strane rukovodstva društava u okviru Grupe. Iznos maksimalne  kreditne 

izloženosti revidira se najmanje jednom godišnje. 
 

U slučaju povećanja iznosa dospelih potraživanja i shodno tome povećane izloženosti 
kreditnom riziku, društva u okviru Grupe primenjuju mehanizme predviđene poslovnom 
politikom. 
 

Izloženost Grupe kreditnom riziku ograničena je uglavnom na potraživanja od kupaca na dan 
bilansa.  

 



 

Rizik likvidnosti 
 

Rukovodstvo društava u okviru Grupe upravlja rizikom likvidnosti na način koji mu 
obezbeđuje da Grupa u svakom trenutku mora da ispunjava sve svoje dospele obaveze. 

Društva u okviru Grupe upravljaju rizikom likvidnosti održavajući odgovarajuće novčane 
rezerve, praćenjem planiranih i stvarnih novčanih tokova i održavanjem adekvatnog odnosa 
priliva finansijskih sredstava i dospeća obaveza.  
 

 

INDIKATORI OPŠTE LIKVIDNOSTI  2020. 

godina 
  

2019. 

godina 

1 OBRTNA IMOVINA / KRATKOROČNE 
OBAVEZE  

0,15   0,08 

INDIKATORI UBRZANE LIKVIDNOST        

2 
OBRTNA IMOVINA BEZ ZALIHA / 

KRATKOROČNE OBAVEZE  
0,10   0,06 

INDIKATORI TRENUTNE LIKVIDNOSTI     

3 
GOTOVINA I GOT. EKVIVALENTI / 

DOSPELE KRATKOROČNE OBAVEZE  
0,00   0,00 

 

Koeficijent opšte likvidnosti je ispod 1 što pokazuje lošu likvidnost Grupe. 
 

26. POVEZANE STRANE 

 

Grupa obavlja poslovne transakcije sa ostalim povezanim stranama.  

Pravna lica koja imaju status ostalih povezanih lica Grupe su: 

- „Nukleus“ doo. Lazarevac 

- »Inkop« doo. Ćuprija 

 Osnov povezanosti: učešće u kapitalu.  

U toku 2020. i 2019. godine obavljene su sledeće transakcije sa ostalim povezanim pravnim 
licima u zemlji:  

u hiljadama dinara 

  2020.   2019. 

        

PRIHODI OD PRODAJE       

   - ostala povezana pravna lica 420.930   280.849 

        

  420.930   280.849 

        

NABAVKE       

   - ostala povezana pravna lica 150.028   34.488 

        

  150.028   34.488 

    

    



 



POTRAZIVANJA I PLASMANI

PotraZivanja od kupaca:

- ostala poYezana pravna lica

Obaveze prema dobavljaiima:

- ostala povezanapravna lica

Kratkorodne finansij ske obaveze:

- ostaia povezanapravna lica

49.247

49.247

70

70

28.3t5 53s

28.315 53s

87.283 23.811

87.283 23.831

115.598 24.166

2 7. U S AGL.q.SAVAN.IE P OTRAZW.q.N.TA. I OBAVE ZA

Matidno i zavisna druStva su izvr5ili usagla5avanje svojih potraLivanja i obaveza sa stanjem

na dan 31. decembra 2020. i 2019. godine. U postupku usagla5avanja sa poslovnim

paftnerima nisu utvrdena materijalno znadajna neusagla5enapotralivanja i obaveze.

28. NAdELO STALNOSTI POSLOVANJA

Na dan 31. decembar 2020. godine ukupna obrtna sredstva Grupe iznose 197.442 hiljada

dinara, Sto je za t.126.714 hiljada dinara manje od iznosa tekuiih obaveza na isti dan.

Takode, Grupa je u teku6oj godini ostvarila gubitak u iznosu od 381 .162hiliade dinara i ima

akumuliranih gubitaka iz ranijih godina, tako da na dan 31. decembru 2020. godine ukupan

iznos gubitaka iznosi 989.672 hiljada dinara, dime je ukupan gubitak prema5io ukupan kapital

za 518.441hiljada dinara. Rukovodstvo i vlasnici matidnog i zavisnih dru5tava ne nameravaju

da likvidiraju druStva unutar Grupe u periodu od najmanje 12 meseci od datuma bilansa

stanja. Medutim, nastavak poslovanja zavisi i od mogu6nosti dru5tava unutar Grupe da odlole

dospede svoiih dugovanja ili izvr5e njihovo refinansiranje.

Ljig, 28.07 .2021 . godine
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PKF d.o.o., Beograd   
 
 
       
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 
 
DIREKTORU I AKCIONARIMA DRUŠTVA „GRANIT PEŠ AR“ AD, Ljig 
 
 
Mišljenje 
 
Izvršili smo reviziju priloženih konsolidovanih finansijskih izveštaja društva „GRANIT PEŠ AR“ a.d., Ljig, 
(u daljem tekstu: Grupa), koji obuhvataju konsolidovani bilans stanja na dan 31. decembra 2020. godine i 
odgovaraju i konsolidovani bilans uspeha, konsolidovani izveštaj o ostalom rezultatu, konsolidovani 
izveštaj o tokovima gotovine, konsolidovani izveštaj o promenama na kapitalu za godinu završenu na taj 
dan, kao i pregled zna ajnih ra unovodstvenih politika sadržanim u Napomenama uz konsolidovane 
finansijske izveštaje. 
 
Konsolidovani finansijski izveštaji Grupe obuhvataju izveštaje mati nog privrednog društva „Granit peš ar“ 
a.d., Ljig i finansijske izveštaje zavisnih privrednih društava „Pobeda“ a.d., Ljig i „Kamenolom Slovac“ d.o.o., 
Lajkovac. 
 
Po našem mišljenju, osim za efekte pitanja iznetih u pasusu Osnova za kvalifikovano mišljenje, priloženi 
konsolidovani finansijski izveštaji objektivno i istinito, po svim materijalno zna ajnim aspektima, prikazuju 
finansijsku poziciju Grupe na dan 31. decembra 2020. godine, rezultate njenog poslovanja i tokove gotovine 
za godinu završenu na taj dan, u skladu sa Zakonom o ra unovodstvu i ra unovodstvenim propisima 
važe im u Republici Srbiji. 
 
Osnova za kvalifikovano mišljenje 
 
 Grupa je u konsolidovanim finansijskim izveštajima za 2020. godinu, iskazalo je gra evinske objekte 

ukupne sadašnje vrednosti u iznosu od RSD 48,898 hiljada, navedena sredstva obuhvataju 58 stavki 
gra evinskih objekata koje su u potpunosti amortizovane, a ija nabavna vrednost iznosi RSD 130,692 
hiljade, postrojenja i opremu ukupne sadašnje vrednosti u iznosu od RSD 509,932 hiljade, navedena 
sredstva obuhvataju 405 stavki potpuno amortizovane opreme nabavne vrednosti od RSD 42,671 
hiljada. Društvo bi trebalo, u skladu sa zahtevima MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema i MSFI 
13 – Odmeravanje fer vrednosti,  da na datum bilansa stanja preispita korisni vek upotrebe sredstava 
koja su u potpunosti amortizovana, a i dalje su u upotrebi i da izvrši odgovaraju a uskla ivanja 
knjigovodstvene vrednosti sa realnom tržišnom vrednoš u nekretnina, postrojenja i opreme. 

 
 Analizom starosne strukture potraživanja, utvrdili smo da Grupa u svojim poslovnim knjigama ima 

evidentirana potraživanja koja datiraju iz ranijih obra unskih perioda po osnovu potraživanja od 
prodaje u iznosu od RSD 69 hiljada, za koja nije izvršeno obezvre enje i ostala potraživanja za koja 
nije izvršeno obezvre enje u iznosu od RSD 30,000 hiljada. Smatramo da bi Grupa trebalo da postupi 
u skladu sa MSFI 9 – Finansijski instrumenti, koji nalaže da se potraživanja, posle po etnog 
priznavanja, vrednuju po amortizovanoj vrednosti kada postoje objektivni dokazi o umanjenju vrednosti 
potraživanja, kao što je gore navedeni dokaz. Na bazi postoje e dokumentacije i sprovedenih 
revizorskih procedura nismo mogli da utvrdimo efekte koje na finansijske izveštaje ima prethodno 
navedeno pitanje. 
 

 Ukupne kratkoro ne obaveze Mati nog društva, na dan 31. decembar 2020. godine, iskazane su u 
iznosu od RSD 594,405 hiljada, od ega se na ostale kratkoro ne finansijske obaveze odnosi RSD 
494,405 hiljada. U procesu revizije nismo bili u mogu nosti da usaglasimo obaveze, niti da na drugi 
na in potvrdimo stanje obaveza na dan bilansa. Teku i ra un Mati nog društva se nalazi u 
kontinuiranoj blokadi tako da Mati no društvo usled blokade nije u mogu nosti da izmiruje obaveze u 
roku dospelosti. Imaju i u vidu prethodno navedeno smatramo da obaveze nisu priznate u visini 
o ekivanih odliva sredstava, a zbog ograni enja koja proizilaze iz prethodno navedenog nismo u 
mogu nosti da utvrdimo iznos potencijalne korekcije po navedenom osnovu, niti da utvrdimo njen 
uticaj na konsolidovane finansijske izveštaje za 2020. godinu. 
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (NASTAVAK) 
 
Osnova za kvalifikovano mišljenje (Nastavak) 

 
 Nismo bili u prilici da prisustvujemo popisu zaliha, jer smo imenovani za revizora posle datuma popisa. 

Tako e, putem alternativnih revizorskih postupaka nismo se mogli uveriti u koli inu i vrednost zaliha 
robe koje na dan 31. decembra 2020. godine iznose RSD 59,918 hiljada. Kvalifikacija vrednosti zaliha 
Grupe ostaje, ukoliko postoje efekti odre enih korekcija koje bi bilo neophodno sprovesti u knjigama 
Grupe da smo bili u mogu nosti da prisustvujemo popisu zaliha, dok u suprotnom slu aju, tj. 
nepostojanju odgovaraju ih korekcija, gore navedena vrednost zaliha se uzima kao istinita i objektivna. 
 

 Tako e, Napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje za 2020. godinu ne sadrže slede a 
obelodanjivanja koja se zahtevaju Me unarodnim ra unovodstvenim standardima:  

 
- nije izvršilo obelodanjivanje poslovnih prihoda u skladu sa MSFI 15 - „Prihodi od ugovora sa 

kupcima“. 
- nije postupilo u skladu sa zahtevima MSFI 7 – Finansijski instrumenti i nije obelodanilo 

izloženost rizicima kako zahteva pomenuti standard. 
 

Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o reviziji i standardima revizije primenljivim u Republici Srbiji. 
Naše odgovornosti su detaljnije opisane u pasusu Odgovornost revizora u nastavku ovog izveštaja. Mi smo 
nezavisni u odnosu na Grupu u skladu sa eti kim zahtevima koji su relevantni za našu reviziju 
konsolidovanih finansijskih izveštaja u Republici Srbiji, i ispunili smo naše druge eti ke odgovornosti u 
skladu sa ovim zahtevima. Smatramo da su revizijski dokazi koje smo prikupili dovoljni i adekvatni da 
obezbede osnovu za izražavanje našeg mišljenja. 
 
 
Materijalno zna ajna neizvesnost povezanog sa stalnoš u poslovanja 
 

 Skre emo pažnju na napomenu 28. uz konsolidovane finansijske izveštaje, u kojoj je obelodanjeno 
da su konsolidovani finansijski izveštaji pripreml eni u skladu sa na elom stalnosti poslovanja.  
 
Prema evidenciji Narodne banke Srbije Mati no društvo je u neprekidnoj blokadi od 04.05.2016. 
godine. Ukupan iznos blokade iznosi RSD 39,205 hiljada dinara. Na dan 31. decembar 2020. 
godine ukupna obrtna sredstva su iznosila RSD 574,602 hiljade, što je za RSD 768,603 hiljade 
manje od iznosa teku ih obaveza na isti dan. Tako e,Mati no društvo je u teku oj godini ostvarilo 
gubitak u iznosu od RSD 195 hiljada i ima akumuliranih gubitaka iz ranijih godina, tako da na dan 
31. decembra 2020. godine ukupan iznos gubitaka iznosi RSD 579,836 hiljada, ime je ukupan 
gubitak premašio ukupan kapital za RSD 121,989 hiljada. Neizvesno je da li e Mati no društvo 
biti sposobno da refinansira zna ajne obaveze prema poveriocima, a koje dospevaju u roku kra em 
od jedne godine, što ukazuje da postoji materijalno zna ajna neizvesnost koja može izazvati 
zna ajnu sumnju u mogu nost Mati nog društva da nastavi poslovanje po na elu stalnosti 
poslovanja. Mati no društvo nam nije prezentovalo pismo podrške i projekcije budu ih nov anih 
tokova, odnosno aktivnosti koje preduzima u cilju finansijske konsolidacije. Kao rezultat toga, nismo 
bili u mogu nosti da se uverimo u prikladnost primene na ela stalnosti poslovanja u pripremi 
konsolidovanih finansijskih izveštaja Grupe za 2020. godinu. 

 
Naše mišl enje nije modifikovano u pogledu ovog pitanja. 
 
 
Klju na revizorska pitanja 
 
Klju na pitanja revizije su ona pitanja, koja su po našem profesionalnom prosu ivanju, bila od najve eg 
zna aja za reviziju finansijskih izveštaja za teku i period. Ova pitanja su razmatrana u kontekstu revizije 
finansijskih izveštaja u celini i u formiranju revizorskog mišljenja, ali ne u cilju izražavanja posebnog 
mišljenja o navedenim pitanjima. 
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (NASTAVAK) 
 
Klju na revizorska pitanja (Nastavak) 
 
Ispunili smo obaveze opisane u delu „Odgovornost revizora za reviziju konsolidovanih finansijskih 
izveštaja“, uklju uju i i povezana pitanja. U skladu s tim, naša revizija uklju uje sprovo enje procedura 
dizajniranih da odgovore na našu procenu rizika od materijalno zna ajnih pogrešnih iskaza u 
konsolidovanim finansijskim izveštajima. Osim za pitanja koja su opisana u odeljku Osnove za kvalifikovano 
mišljenje, rezultati naših revizorskih procedura, uklju uju i procedure spovedene za klju na revizorska 
pitanja opisana u nastavku, daju osnovu za izražavanje našeg mišljenja o priloženim konsolidovanim 
finansijskim izveštajima. 
 

Klju no pitanje revizije Odgovaraju a revizorska procedura 

Priznavanje prihoda  

 
U 2020. godini Grupa je ostvarilo poslovni prihod u 
iznosu od RSD 609,881 hiljada. 
 
Prihodi su materijalno zna ajna kategorija koja je 
podložna zna ajnom inherentnom riziku i jedan je 
od glavnih indikatora kojim se ocenjuje uspešnost 
poslovanja grupe. Postoji rizik da su prihodi 
iskazani u višem iznosu od onog koje je Grupa 
ostvarila. 
 
Me unarodni standard finansijskog izveštavanja - 
MSFI 15 - „Prihodi od ugovora sa kupcima“, navodi 
da se prihod priznaje kada je verovatno da e 
budu e ekonomske koristi priticati u Grupu i kada 
se ta naknada može pouzdano izmeriti. 
 
U skladu sa tim, Grupa priznaje prihod kada se 
iznos prihoda može pouzdano izmeriti, kada je 
verovatno da e u budu nosti Grupa imati 
ekonomske koristi i kada su ispunjeni posebni 
kriterijumi za svaku od aktivnosti Grupe, te kada su 
proizvodi i roba i svi rizici povezani sa njom preneti 
na kupca. 
 
Prihodi od prodaje proizvoda, usluga i robe 
priznaju se na temelju ugovorenih cena umanjenih 
za ugovorene popuste i porez na dodatu vrednost. 
 
(Pogledati napomene 4.10 i 26. uz finansijske 
izveštaje) 

 
Uradili smo analizu da li je rukovodstvo Grupe 
adekvatno priznavalo prihode i primenilo zahteve 
MSFI 15 - „Prihodi od ugovora sa kupcima“. 
 
Naše revizorske procedure su uklju ivale testiranje 
kontrola i druge procedure revizije, uklju uju i: 
 
- Procenu okruženja IT sistema u vezi sa 

fakturisanjem usluga i odmeravanjem prihoda, 
kao i drugih relevantnih sistema koji 
podržavaju odmeravanje prihoda; 

- Ocenili smo ra unovodstvene politike koje se 
odnose na priznavanje prihoda; 

- Testirali smo interne kontrole koje je Društvo 
uspostavilo; 

- Proveru sistema fakturisanja i merenja prihoda 
do unosa u glavnu knjigu; 

- Proveru pojedina nih faktura kupcima (na bazi 
revizorskog uzorkovanja), potvrdili njihovu 
usaglašenost sa ugovorima, dogovorenim 
cenama, otpremnicama i priznatim iznosom 
prihoda i izvršili smo analiti ke procedure na 
priznate prihode i troškove prodatih proizvoda. 
 

Na bazi sprovedenih revizorskih procedura, nismo 
identifikovali zna ajne nalaze u odnosu na ta nost 
evidentiranih prihoda za godinu koja se završila 31. 
decembra 2020. godine.  
 
Uverili smo se da su sistemi i procesi koje je 
uspostavilo rukovodstvo, kao i procene i 
pretpostavke koje su napravljene dovoljno 
dokumentovane i potkrepljene, da bi se osigurala 
pravilna primena MSFI 15. 
 

 
 
Skretanje pažnje 
 

 Na pojedinim pokretnim stvarima u vlasništvu Grupe (gra evinska mehanizacija i oprema) upisana 
je zaloga u korist više založnih poverilaca. 
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (NASTAVAK) 
 
Skretane pažnje (Nastavak) 
 

 Prema evidenciji Narodne Banke Srbije, Grupa je do datuma obavljanja revizije u Registru menica 
Narodne Banke Srbije evidentiralo ukupno 205 menica. 

 

Naše mišljenje ne sadrži rezervu po ovom pitanju.    
 
 
Ostala pitanja 
 

 Konsolidovani finansijski izveštaji Grupe za 2019. godinu bili su predmet revizije drugog revizora 
koji je u svom izveštaju od 06. jula 2020. godine izrazio kvalifikovano mišljenje bez skretanja 
pažnje. 

 
 
Odgovornost rukovodstva i lica ovlaš enih za upravljanje za konsolidovane finansijske izveštaje 
 
Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih konsolidovanih finansijskih izveštaja u 
skladu sa Zakonom o ra unovodstvu i ra unovodstvenim propisima važe im u Republici Srbiji, kao i za one 
interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne za pripremu konsolidovanih finansijskih izveštaja 
koji ne sadrže materijalno zna ajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.  
 
Pri sastavljanju konsolidovanih finansijskih izveštaja, rukovodstvo je odgovorno za procenu sposobnosti 
Grupe da nastavi poslovanje u skladu sa na elom stalnosti, kao i za obelodanjivanja, ukoliko je primenjivo, 
pitanja koja se odnose na stalnost poslovanja i primenu na ela stalnosti poslovanja kao ra unovodstvene 
osnove, osim ako rukovodstvo planira da likvidira Grupu ili da obustavi poslovanje, ili u slu aju nepostojanja 
druge realne mogu nosti osim navedene.  
 
Lica ovlaš ena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa konsolidovanog finansijskog 
izveštavanja Grupe. 
 
 
Odgovornost revizora za reviziju konsolidovanih finansijskih izveštaja 
  
Naša je odgovornost da se, na osnovu izvršene revizije, u razumnoj meri uverimo da konsolidovani 
finansijski izveštaji u celini ne sadrže materijalno zna ajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje 
ili greške, kao i za pripremu revizorskog izveštaja koji e sadržati naše mišljenje. 
 
Uveravanje u razumnoj meri predstavlja visok nivo uveravanja, ali nije garancija da e revizija izvršena u 
skladu sa Me unarodnim standardima revizije uvek otkriti materijalno zna ajne pogrešne iskaze ako takvi 
iskazi postoje. Pogrešni iskazi mogu da nastanu usled kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno 
zna ajnim ako je razumno o ekivati da e oni, pojedina no ili zbirno, uticati na ekonomske odluke korisnika 
donete na osnovu ovih finansijskih izveštaja. 
 
Kao sastavni deo revizije u skladu sa Me unarodnim standardima revizije, primenjujemo profesionalno 
prosu ivanje i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Tako e: 
 

 Vršimo identifikaciju i procenu rizika od materijalno zna ajnih pogrešnih iskaza u konsolidovanim 
finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške, osmišljavamo i obavljamo 
revizijske postupke koji odgovaraju identifikovanim rizicima, i pribavimo dovoljno adekvatnih 
revizijskih dokaza koji daju osnovu za naše mišljenje. Rizik da ne e biti identifikovani materijalno 
zna ajni pogrešni iskazi koji su rezultat kriminalne radnje je ve i nego za pogrešne iskaze nastale 
usled greške, zato što kriminalna radnja može da uklju i i udruživanje, falsifikovanje, namerne 
propuste, lažno predstavljanje ili zaobilaženje internih kontrola. 

 Sti emo razumevanje o onim internim kontrolama koje su relevantne za reviziju u cilju 
osmišljavanja revizijskih procedura koji su prikladni u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja 
mišljenja o efektivnosti internih kontrola Grupe. 

 





















































 
 
 

GP "GRANIT-PEŠ AR" AD. LJIG 
         

NAPOMENE UZ 
KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE 

IZVEŠTAJE ZA 2020. GODINU 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ljig, 28.07.2021. godine 
 

 
 
 
 



NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE 
IZVEŠTAJE ZA 2020. GODINU 

 
1. PODACI O GRUPI 

 
Grupa za konsolidaciju: 

 

   Naziv društva: 
U eš e mati nog 

društva u zavisnom 
društvu 

Mati no društvo: GP "GRANIT PEŠ AR" AD. LJIG - 
Zavisna društva: "POBEDA" AD. LJIG 70,00% 
  "KAMENOLOM SLOVAC" DOO. LJIG 100,00% 

 
 

2. PODACI O DELATNOSTI DRUŠTAVA U OKVIRU GRUPE  
 

2.1. Podaci o društvima iz grupe 
 

A. Mati no društvo 
 
Gra evinsko preduze e »Granit – Peš ar« ad. Ljig, ulica Ravnogorska bb, je osnovano 
31.10.1952. godine. Prevo enje u Registar Agencije za privredne registre RS izvršeno je 
28.06.2005. godine Rešenjem BD 27491/2005. Uskla ivanje sa prethodnim Zakonom sa 
privrednim društvima izvršeno je 28.11.2006. godine. Uskla ivanje sa novim Zakonom sa 
privrednim društvima izvršeno je 29.06.2012. godine. 
 
04.09.2015. godine došlo je do promene vlasni ke strukture. Na dan 31.12.2018. godine 
vlasni ka struktura je slede a: 
 

- “Nukleus” DOO Lazarevac, broj akcija 32.261 odnosno 24,99% od ukupne emisije 
- “Inkop” DOO uprija, broj akcija 32.259 odnosno 24,99% od ukupne emisije   
- Besla  Milan, broj akcija 22.040 odnosno 17,07% od ukupne emisije 
- Radosavljevi  Slobodan, broj akcija 21.515 odnosno 16,66% od ukupne emisije 
- Mali akcionari, broj akcija 21.028 odnosno 16,29% od ukupne emisije. 

 
Mati ni broj: 07099274 
 
Šifra delatnosti: 0811 – eksploatacija gra evinskog i ukrasnog kamena, kre njaka, gipsa, 
krede,  
 
Poreski identifikacioni broj (PIB): 101285273 
 
Prose an broj zaposlenih u 2020. godini je 153 ( a u 2019. godini 147). 
 
Veli ina prema kriterijumima za razvrstavanje iz Zakona o ra unovodstvu (''Službeni glasnik 
RS'', 62/13): srednje pravno lice. 
 

B. Zavisna društva 



 
B.1.  »Pobeda« ad. Ljig, ulica Kraljice Marije bb, je osnovana 14.12.1989. godine. Prevo enje 
u Registar Agencije za privredne registre RS izvršeno je 14.06.2005. godine Rešenjem BD 
41785/2005. Uskla ivanje sa prethodnim Zakonom sa privrednim društvima izvršeno je 
Rešenjem Agencije za privredne registre RS BD 243225/2006 od 05.02.2007. godine. Uska ivanje 
sa novim Zakonom o privrednim društvima izvršeno je Rešenjem BD 130985/2012 od 
11.10.2012. godine. 
 
Mati ni broj: 07135513, 
Šifra delatnosti: 1411 – proizvodnja kožne ode e,  
 
Poreski identifikacioni broj (PIB): 101286338 
 
Prose an broj zaposlenih u 2020. godini je 9 ( a u 2019. godini 9). 
 
Veli ina prema kriterijumima za razvrstavanje iz Zakona o ra unovodstvu (''Službeni glasnik 
RS'', 62/13): mikro pravno lice. 
 
B.2. »Kamenolom Slovac« doo. Lajkovac, ulica Ljubomira Kova evi a bb, je osnovan 
01.06.2010. godine. Upis u Registar Agencije za privredne registre RS izvršen je 01.06.2010. 
godine Rešenjem BD 55202/2010.  
 
Mati ni broj: 20652993, 
 
Šifra delatnosti: 0811 – eksploatacija gra evinskog i ukrasnog kamena, kre njaka, gipsa, 
krede,  
 
Poreski identifikacioni broj (PIB): 106652926 
 
Prose an broj zaposlenih u 2020. godini je 11( a u 2019. godini 14). 
 
Veli ina prema kriterijumima za razvrstavanje iz Zakona o ra unovodstvu (''Službeni glasnik 
RS'', 62/13): malo pravno lice. 
 

2.2. Podaci o usaglašenosti ra unovodstvenih politika lanova grupe 
 

Ra unovodstvene politike mati nog društva su utvr ene Pravilnikom o ra unovodstvu i 
ra unovodstvenim politikama koji je donet 23.02.2005. godine od strane Upravnog odbora i 
primenjuje se od 23.02.2005. godine.  
Izmene i dopune ra unovodstvenih politika: 
broj 304-4 od 23.06.2008.godine ,  
broj 916-4 od 20.04.2010.godine,  
broj 1129 od 31.12.2016.godine. 
 
Ra unovodstvene politike zavisnog društva „Pobeda“ ad. Ljig su utvr ene Pravilnikom o 
ra unovodstvu i ra unovodstvenim politikama koji je donet 11.10.2010. godine od strane 
Upravnog odbora i primenjuje se od 11.10.2010. godine. 
Izmene i dopune ra unovodstvenih politika: 
broj 144-4 od 26.04.2010.godine. 
 



Ra unovodstvene politike zavisnog društva „Kamenolom Slovac“ doo. Lajkovac su utvr ene 
Pravilnikom o ra unovodstvu i ra unovodstvenim politikama koji je donet 25.08.2020. godine 
od strane lana društva GP „Granit Peš ar“ AD . 

 

 
Ra unovodstvene politike zavisnih društava su u potpunosti usaglašene sa ra unovodstvenim 
politikama mati nog društva.  
 

3. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH 
IZVEŠTAJA 
 

Osnove za sastavljanje finansijskih izveštaja  
 
Grupa vodi evidencije i sastavlja konsolidovane finansijske izveštaje u skladu sa Zakonom o 
ra unovodstvu Republike Srbije i ostalom primenjivom zakonskom regulativom u Republici 
Srbiji. 
 
U skladu sa Zakonom o ra unovodstvu, velika pravna lica, pravna lica koja imaju obavezu 
sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja (mati na pravna lica), javna  društva, 
odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna u skladu sa Zakonom  o tržištu kapitala 
Republike Srbije, nezavisno od veli ine, za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i 
obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima primenjuju Me unarodne standarde 
finansijskog izveštavanja, iji je prevod na srpski jezik objavilo ministarstvo nadležno za 
poslove finansija.   
 
Prezentacija konsolidovanih finansijskih izveštaja 

 
Konsolidovani finansijski izveštaji su prikazani u formatu propisanom Pravilnikom o sadržini 
i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Službeni 
glasnik RS“, br. 95/2014).  

 
Konsolidaovani finansijski izveštaj je iskazan u hiljadama dinara (RSD). Dinar predstavlja 
zvani nu izveštajnu valutu u Republici Srbiji. 
 
Uporedni podaci prikazani su u hiljadama dinara (RSD), važe im na dan 31. decembra 2019. 
godine. 
 
Prilikom izrade konsolidovanog finansijskog izveštaja za mati no društvo i zavisno društvo 
primenjen je metod potpunog konsolidovanja. 
 
Svi iznosi transakcija koje su nastale iz me usobnih poslovnih odnosa mati nog društva i 
njegovih zavisnih društava, kao i sva potraživanja i obaveze eliminisani su u potpunosti 
prilikom konsolidacije njihovih finansijskih izveštaja. 
 
 
 
Ra unovodstveni metod 

 
Konsolidovani finansijski izveštaj je sastavljen po metodu prvobitne nabavne vrednosti 
(istorijskog troška), osim ukoliko MSFI ne zahtevaju druga iji osnov vrednovanja na na in 
opisan u ra unovodstvenim politikama. 

 



4. PREGLED ZNA AJNIH RA UNOVODSTVENIH POLITIKA 
 

4.1. Pravila procenjivanja – osnovne pretpostavke 
 
Konsolidovani finansijski izveštaj je sastavljen na na elu nastanka poslovnog doga aja 
(na elo uzro nosti) i na elu stalnosti poslovanja. 
 
Prema na elu nastanka poslovnog doga aja, poslovni doga aj se priznaje kada je nastao i 
uklju uje se u finansijske izveštaje u periodu na koji se odnosi, nezavisno od prijema isplate 
novca u vezi sa tim poslovnim doga ajem. 
 
Konsolidovani finansijski izveštaj je sastavljen pod pretpostavkom da e Grupa da posluje u 
neograni enom vremenskom periodu i da e da nastavi sa poslovanjem i u doglednoj 
budu nosti. 
 

4.2. Priznavanje elemenata finansijskih izveštaja 
 
Sredstvo se priznaje u bilansu stanja kada je verovatno da e po osnovu koriš enja sredstava 
budu e ekonomske koristi priticati u Grupu i kada sredstvo ima nabavnu vrednost ili cenu 
koštanja ili vrednost koja može da se pouzdano izmeri. 
 
Obaveza se priznaje u bilansu stanja kada je verovatno da e odliv resursa koji sadrži 
ekonomske koristi proiste i iz podmirenja sadašnjih obaveza i kada se iznos obaveze koja e 
se podmiriti može pouzdano da izmeri. 
 
Prihod se priznaje u bilansu uspeha kada je pove anje ekonomskih koristi povezano sa 
pove anjem sredstva ili smanjenjem obaveza koje mogu pouzdano da se izmere, odnosno da 
priznavanje prihoda nastaje istovremeno sa priznavanjem pove anja sredstava ili smanjenja 
obaveza. 
 
Rashodi se priznaju u bilansu uspeha kada smanjenje ekonomskih koristi koje je povezano sa 
smanjenjem sredstava ili pove anjem obaveza može pouzdano da se izmeri, odnosno da 
priznavanje rashoda nastaje istovremeno sa priznavanjem porasta obaveza i smanjenjem 
sredstava. 
 
Kapital se iskazuje u skladu sa finansijskim konceptom kapitala kao uloženi novac ili uložena 
kupovna mo  i predstavlja neto imovinu Grupe. Iz finansijskog koncepta kapitala proisti e 
koncept o uvanja kapitala. O uvanje kapitala meri se nominalnim monetarnim jedinicama – 
RSD. Po ovom konceptu dobitak je zara en samo ako finansijski (ili nov ani) iznos neto 
imovine na kraju perioda premašuje finansijski (ili nov ani) iznos neto imovine na po etku 
perioda, nakon uklju ivanja bilo kakvih raspodela vlasnicima ili doprinosa vlasnika u toku 
godine. 
  



 
 

4.3.Troškovi pozajmljivanja 
 
Troškovi pozajmljivanja se odnose na kamate i druge troškove koji nastaju u vezi sa 
pozajmljivanjem sredstava. Troškovi pozajmljivanja koji se mogu neposredno pripisati 
sticanju, izgradnji ili izradi sredstva (investicije) koje se osposobljava za upotrebu, uklju uju 
se u nabavnu vrednost ili cenu koštanja tog sredstva. Ostali troškovi pozajmljivanja priznaju 
se kao rashod perioda u kome su nastali. 
 

4.4. Umanjenje vrednosti imovine 
 
Na dan svakog bilansa stanja, Grupa preispituje knjigovodstvenu vrednost svoje materijalne i 
nematerijalne imovine da bi utvrdilo da li postoje indikacije da je došlo do gubitka po osnovu 
umanjenja vrednosti imovine. Ukoliko takve indikacije postoje, procenjuje se nadoknadivi 
iznos sredstva da bi se mogao utvrditi eventualni gubitak. Ako nije mogu e proceniti 
nadoknadivi iznos pojedinog sredstva, Grupa procenjuje nadoknadivi iznos jedinice koja 
generiše novac, a kojoj to sredstvo pripada. 

 
Nadoknadiva vrednost je neto prodajna cena ili vrednost u upotrebi, zavisno od toga koja je 
viša.  
 
Ako je procenjen nadoknadivi iznos sredstva (ili jedinice koja generiše novac) manji od 
knjigovodstvene vrednosti, onda se knjigovodstvena vrednost tog sredstva umanjuje do 
nadoknadivog iznosa. Gubici od umanjenja vrednosti priznaju se odmah kao rashod, osim ako 
sredstvo prethodno nije bilo predmet revalorizacije. U tom slu aju deo gubitka, do iznosa 
revalorizacije, priznaje se u okviru promena na kapitalu. 
 

4.5. Nematerijalna ulaganja 
 
Nematerijalna ulaganja se priznaju samo kada je verovatno da e od tog ulaganja priticati 
ekonomske koristi i kada je nabavna vrednost ulaganja pouzdano merljiva, a obuhvataju se: 
ulaganja u razvoj, koncesije, patenti, franšize, licence, ulaganja u ostalu nematerijalnu 
imovinu (u okviru kojih su dugoro no pla eni troškovi zakupa, pravo koriš enja državnog 
zemljišta). Nematerijalna ulaganja, vrednuju se u skladu sa MRS 38 – Nematerijalna ulaganja. 
Po etno priznavanje nematerijalnih ulaganja vrši se po nabavnoj vrednosti (paragraf 74 MRS 
38).  
Obra un amortizacije vrši se od po etka narednog meseca u odnosu na mesec kada je 
stavljeno u upotrebu. 
 
Amortizacija nematerijalnih ulaganja koja podležu amortizaciji vrši se primenom 
proporcionalnog metoda u roku od 5 godina osim ulaganja ije je vreme utvr eno ugovorom, 
kada se otpisivanje vrši u rokovima koji proisti u iz ugovora. 
  



4.6. Nekretnine, postrojenja i oprema 
 
Nekretnine, postrojenja i oprema se inicijalno priznaju po nabavnoj vrednosti, odnosno po 
ceni koštanja za sredstva izra ena u sopstvenoj režiji. Nabavnu vrednost ini fakturna 
vrednost uve ana za sve troškove koje se mogu direktno pripisati dovo enju ovih sredstava u 
stanje funkcionalne pripravnosti. 
 
Oprema se kapitalizuje ako je vek njenog koriš enja duži od jedne godine i ako je njena 
pojedina na vrednost ve a od vrednosti propisane poreskim propisima. 
 
Naknadna ulaganja u nekretnine, postrojenja i opremu, koja imaju za cilj produženje korisnog 
veka upotreba ili pove anje kapaciteta, pove avaju knjigovodstvenu vrednost 
 
Nakon po etnog priznavanja, nekretnine, postrojenja i oprema se knjiže po njihovoj nabavnoj 
vrednosti umanjenoj za ukupnu eventualnu akumuliranu amortizaciju i ukupne eventualne 
akumulirane gubitke zbog umanjenja vrednosti. 
 
Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme se obra unava na vrednost nekretnina, 
postrojenja i opreme na po etku godine, odnosno na nabavnu vrednost opreme stavljene u 
upotrebu tokom godine, primenom proporcionalne metode u toku procenjenog korisnog veka 
upotrebe sredstava, uz primenu slede ih stopa: 
 
 O p  i  s Stopa amortizacije (%) 
1. Gra evinski objekti 1,30 – 20,00 
2. Oprema 3,33 – 20,00 

 
Obra un amortizacije po inje od narednog meseca u odnosu na mesec u kojem je sredstvo 
stavljeno u upotrebu. Amortizacione stope se mogu revidirati svake godine radi obra una 
amortizacije koja odražava stvarni utrošak ovih sredstava u toku poslovanja i preostali 
nameravani vek  njihovog koriš enja, u skladu sa paragrafom 51 MRS 16.  
 
Sredstvo se isknjižava iz evidencije u momentu otu enja ili ukoliko se ne o ekuju budu e 
ekonomske koristi od upotrebe tog sredstva. Dobici ili gubici po osnovu prodaje ili otpisa 
sredstva (kao razlika izme u neto prodajne vrednosti i knjigovodstvene vrednosti) priznaju se 
u bilansu uspeha odgovaraju eg perioda. 

4.7. Zalihe 
 
Zalihe se vrednuju po nabavnoj vrednosti, odnosno ceni koštanja, ili neto prodajnoj vrednosti, 
u zavisnosti koja je niža.  
 
Nabavna vrednost uklju uje vrednost po fakturi dobavlja a, uvozne dažbine, transportne 
troškove i druge zavisne troškove nabavke. Cena koštanja obuhvata troškove direktnog 
materijala, direktnog rada i indirektne troškove proizvodnje. Troškovi su uklju eni u cenu 
koštanja na bazi normalnog stepena iskoriš enosti kapaciteta, ne uklju uju i troškove kamata 
i troškove perioda. 
 
Neto prodajna vrednost predstavlja vrednost po kojoj zalihe mogu biti prodate u tržišnim 
uslovima poslovanja, nakon umanjenja za troškove prodaje.  
 
Obra un izlaza zaliha utvr uje se metodom prose ne ponderisane cene.  



4.8.Finansijski instrumenti 
 
Klasifikacija finansijskih instrumenata 

Finansijska sredstva uklju uju dugoro ne finansijske plasmane, potraživanja i kratkoro ne 
finansijske plasmane, gotovinu i gotovinske ekvivalente. Grupa klasifikuje finansijska 
sredstva u neku od slede ih kategorija: sredstva po fer vrednosti kroz bilans uspeha, 
investicije koje se drže do dospe a, krediti (zajmovi) i potraživanja i sredstva raspoloživa za 
prodaju. Klasifikacija zavisi od svrhe za koju su sredstva ste ena. Rukovodstvo mati nog i 
zavisnog društva utvr uje klasifikaciju finansijskih sredstava prilikom inicijalnog 
priznavanja. 
Finansijske obaveze uklju uju dugoro ne finansijske obaveze, kratkoro ne finansijske 
obaveze, obaveze iz poslovanja i ostale kratkoro ne obaveze.  

 

Metod efektivne kamate 

Metod efektivne kamate je metod izra unavanja amortizovane vrednosti finansijskog sredstva 
ili finansijske obaveze i raspodele prihoda od kamate i rashoda od kamate tokom odre enog 
perioda. Efektivna kamatna stopa je kamatna stopa koja diskontuje budu e gotovinske isplate 
ili primanja tokom o ekivanog roka trajanja finansijskog instrumenta ili gde je prikladno, 
tokom kra eg perioda na neto knjigovodstvenu vrednost finansijskog sredstva ili finansijske 
obaveze.  
 

Gotovina i gotovinski ekvivalenti 

Pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima podrazumevaju se novac u blagajni, sredstva na 
teku im i deviznim ra unima kao i kratkoro ni depoziti do tri meseca koje je mogu e lako 
konvertovati u gotovinu i koji su predmet niskog rizika od promene vrednosti. 
 
Krediti (zajmovi) i potraživanja 

Potraživanja od kupaca, krediti (zajmovi) i ostala potraživanja i plasmani sa fiksnim ili 
odredivim pla anjima koja se ne kotiraju na aktivnom tržištu, klasifikuju se kao potraživanja i 
krediti (kratkoro ni zajmovi) i potraživanja.  
 
Krediti i potraživanja vrednuju se po amortizovanoj vrednosti, primenom metode efektivne 
kamate, nakon umanjenja vrednosti po osnovu obezvre enja. Prihod od kamate se priznaje 
primenom metoda efektivne kamate, osim u slu aju kratkoro nih potraživanja, gde 
priznavanje prihoda od kamate ne bi bilo materijalno zna ajno. 

 
Umanjenja vrednosti finansijskih sredstava 
 
Na dan svakog bilansa stanja Grupa procenjuje da li postoje objektivni dokazi da je došlo do 
umanjenja vrednosti finansijskog sredstva ili grupe finansijskih sredstava (osim sredstava 
iskazanih po fer vrednosti kroz bilans uspeha). Obezvre enje finansijskih sredstava se vrši 
kada postoje objektivni dokazi da su, kao rezultat jednog ili više doga aja koji su se desili 
nakon po etnog priznavanja finansijskog sredstva, procenjeni budu i nov ani tokovi 
sredstava biti izmenjeni. 
 
 

 

Ostale finansijske obaveze 

 
Ostale finansijske obaveze, uklju uju i obaveze po kreditima, inicijalno se priznaju  po fer 
vrednosti primljenih  sredstava, umanjene za troškove transakcije. 



 
Nakon po etnog priznavanja, ostale finansijske obaveze se vrednuju po amortizovanoj 
vrednosti koriš enjem metoda efektivne kamate. Trošak po osnovu kamata se priznaje u 
bilansu uspeha obra unskog perioda. 
 

 

4.9.Porez na dobitak  
 
Odloženi porez 

Odloženi porez na dobitak se obra unava koriš enjem metode utvr ivanja obaveza prema 
bilansu stanja, za privremene razlike proizašle izme u knjigovodstvene vrednosti sredstva i 
obaveza u finansijskim izveštajima i njihove odgovaraju e poreske osnovice koriš ene u 
izra unavanju oporezivog dobitka. Odložene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive 
privremene razlike, dok se odložena poreska sredstva priznaju u meri u kojoj je verovatno da 
e oporezivi dobici biti raspoloživi za koriš enje odbitnih privremenih razlika. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.10. Prihodi i rashodi  
 

Prihodi od prodaje robe, proizvoda i izvršenih usluga priznaju se u bilansu uspeha pod 
uslovom da su svi rizici i koristi prešli na kupca. Prihodi od prodaje se evidentiraju u 
momentu isporuke robe i proizvoda ili izvršenja usluge. Prihodi se iskazuju po fakturnoj 
vrednosti, umanjenoj za odobrene popuste i porez na dodatu vrednost.  
 
Rashodi se obra unavaju po na elu uzro nosti prihoda i rashoda. 
  



5. ZNA AJNE RA UNOVODSTVENE PROCENE (paragraf 125 MRS 1 – 
Prezentacija finansijskih izveštaja) 

 
Sastavljanje finansijskih izveštaja zahteva od rukovodstva mati nog i zavisnog društva da vrši 
procene i utvr uje pretpostavke koje mogu da imaju efekta na prezentovane vrednosti 
sredstava i obaveza i obelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja 
finansijskih izveštaja, kao i prihoda i rashoda u toku izveštajnog perioda. Ove procene i 
pretpostavke su zasnovane na prethodnom iskustvu, teku im i o ekivanim uslovima 
poslovanja i ostalim raspoloživim informacijama na dan sastavljanja finansijskih izveštaja. 
Stvarni rezultati mogu da se razlikuju od procenjenih iznosa. 
 
Najzna ajnija podru ja koja od rukovodstva zahtevaju vršenje procene i donošenje 
pretpostavki predstavljena su u daljem tekstu:  
 

5.1. Korisni vek nekretnina, postrojenja i opreme 
 

Grupa procenjuje preostali korisni vek nekretnina, postrojenja i opreme na kraju svake 
poslovne godine. Procena korisnog veka nekretnina, postrojenja i opreme je zasnovana na 
istorijskom iskustvu sa sli nim sredstvima, kao i predvi enim tehnološkim napretkom i 
promenama ekonomskih i industrijskih faktora. 
 

 
5.2. Umanjenje vrednosti imovine 
 

Na dan bilansa stanja, Grupa vrši pregled knjigovodstvene vrednosti materijalne i 
nematerijalne imovine i procenjuje da li postoje indikacije za umanjenje vrednosti nekog 
sredstva. Prilikom procenjivanja umanjenja vrednosti, sredstva koja gotovinske tokove ne 
generišu nezavisno dodeljuju se odgovaraju oj jedinici koja generiše novac. Naknadne 
promene u dodeljivanju jedinici koja generiše novac ili u vremenu nih tokova mogu da uti u 
na knjigovodstvenu vrednost odnosne imovine. 
 

5.3. Ispravka vrednosti potraživanja  
 

Ispravka vrednosti sumnjivih i spornih potraživanja je izvršena na osnovu procenjenih 
gubitaka usled nemogu nosti kupaca da ispune svoje obaveze u roku koji prelazi rok 
tolerancije naplativosti potraživanja. Procena rukovodstva je zasnovana na starosnoj analizi 
potraživanja od kupaca, istorijskim otpisima, kreditnoj sposobnosti kupaca i promenama u 
postoje im uslovima prodaje. Ovo uklju uje i pretpostavke o budu em ponašanju kupaca i 
o ekivanoj budu oj naplati. Promene u uslovima poslovanja, delatnosti ili okolnostima 
vezanim za odre ene kupce mogu da imaju za posledicu korekciju ispravke vrednosti 
sumnjivih i spornih potraživanja obelodanjene u priloženim finansijskim izveštajima. 

  



5.4. Ispravka vrednosti zastarelih zaliha i zaliha sa usporenim obrtom 
 

Grupa vrši ispravku vrednosti zastarelih zaliha kao i zaliha sa usporenim obrtom. Pored toga, 
odre ene zalihe Grupe vrednovane su po njihovoj neto prodajnoj vrednosti. Procena neto 
prodajne vrednosti zaliha izvršena je na osnovu najpouzdanijih raspoloživih dokaza u vreme 
vršenja procene. Ova procena uzima u obzir o ekivano kretanje cena i troškova u periodu 
nakon datuma bilansa stanja i njena realnost zavisi od budu ih doga aja koji treba da potvrde 
uslove koji su postojali na dan bilansa stanja. 

 
5.5. Sudski sporovi  
 

Prilikom odmeravanja i priznavanja rezervisanja i utvr ivanja nivoa izloženosti potencijalnim 
obavezama koje se odnose na postoje e sudske sporove rukovodstvo mati nog i zavisnog 
društva u okviru Grupe donosi odre ene procene. Ove procene su neophodne radi utvr ivanja 
verovatno e nastanka negativnog ishoda i odre ivanja iznosa neophodnog za kona no sudsko 
poravnanje. Usled inherentne neizvesnosti u postupku procenjivanja, stvarni gubici mogu da 
se razlikuju od gubitaka inicijalno utvr enih procenom. Zbog toga se procene koriguju kada 
mati no i zavisna društva u okviru Grupe do u do novih informacija, uglavnom uz podršku 
internih stru nih službi ili spoljnih savetnika. Izmene procena mogu da u zna ajnoj meri uti u 
na budu e poslovne rezultate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. NEMATERIJALNA IMOVINA 
   u hiljadama dinara 

  
Nematerijalna ulaganja  

u pripremi 
    
Nabavna bruto vrednost na po etku godine 1.052 
Nabavna bruto vrednost na kraju godine 1.052 
    
Neto sadašnja vrednost:   
31.12.2020. godine 1.052 
    
Neto sadašnja vrednost:   
31.12.2019. godine 1.052 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA  

 Zemljište 
Gra evinski 

objekti 
Postrojenja 
i oprema 

Nekr, 
postr. i 

oprema u 
pripremi 

Dati 
avansi 

Ukupno 

         
Nabavna 
vrednost na 
po etku 
godine 

66.752 310.611 808.216 99.148 6.973 1.291.700 

Pove anje: 564 235 66.734 3.061 876 71.470 
Nabavka, 
aktiviranje i 
prenos 

564 235 66.734 3.061 876 71.470 

Smanjenje:   (24.022) (4.340)  (28.362) 
Prodaja u toku 
godine 

  (4.827) (4.340)  (9.167) 

Rashod u toku 
godine 

  (19.195)   (19.195) 

Ostalo       

Nabavna 
vrednost na 
kraju godine 

67.316 310.846 850.928 97.869 7.849 1.334.808 

            

Kumulirana 
ispravka na 
po etku 
godine 

 257.136 304.967 48.289 6.447 616.839 

Pove anje:  4.812 51.715  526 57.053 
Amortizacija  4.812 51.715  526 57.053 
Smanjenje:   (15.686)   (15.686) 
Prodaja u toku 
godine 

  (1.636)   (1.636) 

Rashod u toku 
godine 

  (14.051)   (14.051) 

Stanje na 
kraju godine 

 261.948 340.996 48.289 6.973 658.206 

         

Neto sadašnja 
vrednost: 

        

31.12.2019. 
godine 

66.752 53.475 503.249 50.859 526 674.861 

         

Neto sadašnja 
vrednost: 

        

31.12.2020. 
godine 

67.316 48.898 509.932 49.580 876 676.602 

u hiljadama dinara 



 
Na svim gra evinskim objektima i zemljištu mati nog Društva upisana je hipoteka, a na 
ve em delu opreme upisana je zaloga. Na delu opreme zavisnog pravnog lica »Kamenolom 
Slovac« doo. Lajkovac upisana je zaloga. 
 

8. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE
u hiljadama dinara 

 

Kupci u 
zemlji - 
ostala 

povezana 
pravna lica 

Kupci u zemlji 
Kupci u 

inostranstvu 
Ukupno 

Bruto potraživanje na po etku 
godine 403 153.238 12.033 165.674 
Bruto potraživanje na kraju 
godine 49.580 181.280 12.032 242.892 

         
Ispravka vrednosti na po etku 
godine 333 121.822 12.033 134.188 
Smanjenje ispravke vrednosti 
u toku godine po osnovu 
naplate  (4.569) (1) (4.570) 
Pove anje ispravke vrednosti 
u toku godine 9.773 9.773 
Ispravka vrednosti na kraju 
godine 333 127.026 12.032 139.391 

     
NETO STANJE     
31.12.2019. godine 70 31.416  31.486 
31.12.2020. godine 49.247 54.254  103.501 
 
Na dospela nenapla ena potraživanja Grupa ne vrši obra un zatezne kamate.  
 

9. DRUGA POTRAŽIVANJA  
u hiljadama dinara  

31. decembra 2020. 31. decembra 2019.    

Potraživanja od zaposlenih 1.887 1.887 
Potraživanja za više pla eni porez na dobitak 93 93 
Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju 2.951 2.951 
Potraživanja po osnovu naknada šteta 38 38 
Ostala kratkoro na potraživanja 35.041 35.041 
Ispravka vrednosti drugih potraživanja (7.734) (7.734) 
DRUGA POTRAŽIVANJA: 32.276 32.276 

 
 



 
 

10. KRATKORO NI FINANSIJSKI PLASMANI 
u hiljadama dinara 

 

Kratkoro ni 
krediti i 
plasmani 
mati na i 

zavisna pravna 
lica 

Kratkoro ni 
krediti i zajmovi 

u zemlji 

Ostali 
kratkoro ni 

plasmani 
Ukupno 

Bruto stanje na 
po etku godine 15.773 478 5.274 21.525 
Bruto stanje na kraju 
godine 15.773 484 5.335 21.592 

     
Ispravka vrednosti na 
po etku godine 15.773 15 4.976 20.764 
Ispravka vrednosti na 
kraju godine 15.773 15 4.976 20.764 

     
NETO STANJE     
31.12.2019. godine  463 298 761 
31.12.2020. godine  469 359 828 
 

11. GOTOVINA 
 

u hiljadama dinara 
 31. decembra 

2020. 
31. decembra 

2019. 

   

Dinarski poslovni ra un 244 1.134 

 
12. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANI ENJA 

 
                                                                                                          u hiljadama dinara 

 31. decembra 
2020. 

31. decembra 
2019. 

   

Ostala aktivna vremenska razgrani enja 89 205 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

13. OSTALE KRATKORO NE OBAVEZE 
 

u hiljadama dinara 

 31. decembra 
2020. 

31. decembra 
2019. 

   

1. Obaveze po osnovu neto zarada i naknada zarada 23.182 6.993 
2. Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada 

na teret zaposlenog 
67.394 41.515 

3. Obaveze za porez i doprinose na zarade i naknade zarada 
na teret poslodavca 

41.988 26.422 

4. Obaveze za bruto naknade zarada koje se refundiraju 447 449 
5. Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja 322.620 296.123 
6. Obaveze za dividendu i u eš e u dobitku 2.787 2.787 

7. Obaveze prema zaposlenom po osnovu službenog 
putovanja, smeštaja, otpremnine i drugo 

9.914 9.193 

8. Obaveze prema fizi kim licima za naknade po ugovorima 153 153 
9. Ostale obaveze  2.100 2.100 

OSTALE KRATKORO NE OBAVEZE (1 do 9) 470.585 385.735 

 
14. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST 

 
u hiljadama dinara 

 31. decembra 
2020. 

31. decembra 
2019. 

   

Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost 126.608  102.932  
 

15. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DORPINOSE I DRUGE DAŽBINE 
 

u hiljadama dinara 

 31. decembra 
2020. 

31. decembra 
2019. 

   

1. Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na 
teret troškova 

181.627  161.108  

2. Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine 2.548  2.658  
OBAVEZE za ostale poreze, doprinose i druge dažbine 
(1+2) 

184.175  163.766  

 
 
 



 
16. TROŠKOVI MATERIJALA 

 
u hiljadama dinara 

 01.01-31.12. 
2020. 

01.01-31.12. 
2019. 

   

1. Troškovi materijala za izradu 35.268 28.121 
2. Troškovi ostalog (režijskog) materijala 2.534 / 
3. Troškovi rezervnih delova 7.093 3.664 
4. Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara 565 2.454 

TROŠKOVI MATERIJALA (1 do 4) 45.460 34.239 

 
17. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LI NI RASHODI 

 
u hiljadama dinara 

 01.01-31.12. 
2020. 

01.01-
31.12. 
2019. 

   

1. Troškovi zarada i naknada (bruto)  175.669 147.854 

2. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade na teret 
poslodavca 

29.664 25.725 

3. Troškovi naknada po ugovoru o delu 1.176 1.147 
   

4. Ostali li ni rashodi i naknade 6.348 6.869 

TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI 
LI NI RASHODI (1 do 4) 

212.857 181.595 

 
18. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA 

 
u hiljadama dinara 

 01.01-31.12. 
2020. 

01.01-
31.12. 
2019. 

   

1. Troškovi usluga na izradi ucinaka                                                  / 241 

2. Troškovi transportnih usluga 2.625 7.700 

3. Troškovi usluga na odrzavanju 8.222 9.442 
4. Troškovi zakupnina 759 679 
5. Troškovi reklame i propaganda 
6. Troškovi ostalih usluga 

/ 
53.436 

498 
48.207 

TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (1 do 6) 65.042 66.767 
 
 



19. NEMATERIJALNI TROŠKOVI 
 

u hiljadama dinara  
01.01-31.12. 

2020. 
01.01-31.12. 

2019.    
1. Troškovi neproizvodnih usluga 1.557 2.080 

2. Troškovi reprezentacije 240 706 

3. Troškovi premije osiguranja 384 251 

4. Troškovi platnog prometa 348 472 

 
  

5. Troškovi poreza 21.267 19.220 

6. Ostali nematerijalni troškovi 11.985 13.012 

NEMATERIJALNI TROŠKOVI (1 do 6) 35.781 35.741 
 

20. PRIHODI OD USKLA IVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE 
ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA 

 
u hiljadama dinara 

 01.01-31.12. 
2020. 

01.01-31.12. 
2019. 

   
Prihodi od uskla ivanja vrednosti potraživanja i 
kratkoro nih finansijskih plasmana  

2.717 6.364 

 
21. RASHODI OD USKLA IVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE 

ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA 
 

u hiljadama dinara 
 01.01-31.12. 

2020. 
01.01-31.12. 

2019. 
   

    Obezvre enje potraživanja i kratkoro nih finansijskih 
plasmana  

9.864 28.395 

 
22. OSTALI PRIHODI 

u hiljadama dinara 

 01.01-31.12. 
2020. 

01.01-31.12. 
2019. 

 
  

1. Dobici od prodaje postrojenja i opreme 2.875 327 
2. Dobici od prodaje materijala 626 564    
4. Prihodi od smanjenja obaveza  1.192 219 
5. Ostali nepomenuti prihodi 44.699 51.031 
6. Prihodi od uskla ivanja vrednosti ostale imovine  280 

OSTALI PRIHODI (1 do 6) 49.392 52.421 
   

 



23. OSTALI RASHODI 
u hiljadama dinara  

01.01-31.12. 
2020. 

01.01-31.12. 
2019.    

1. Gubici po osnovu rashodavanja i prodaje postrojenja i 
opreme 

6.823 361 

2. Gubici od prodaje materijala 226 819 
3. Manjkovi / / 

4. Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika koji 
neispunjavaju uslove da se iskažu u okviru ostalog 
sveobuhvatnog rezultata 

/ / 

5. Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja / 1.776 
6. Rashodi po osnovu obezvredjenja ostale imovine 2.271 / 
7. Ostali nepomenuti rashodi 409.536 2.032 

OSTALI RASHODI (1 do 7) 418.856 4.988 
 

24. POTENCIJALNA SREDSTVA I OBAVEZE 
 

Sudski sporovi 
 
Mati no društvo sa stanjem na dan 31. decembra 2020. godine vodi više sudskih sporova u 
kojima se javlja kao tuženi.  
  

 
Data jemstva i garancije 

 
Grupa nema potencijalnih obaveza po osnovu datih jemstava i garancija.  

 
25. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA 

 
Ciljevi upravljanja rizicima finansijskih instrumenata 
 
Poslovanje Grupe je izloženo razli itim finansijskim rizicima: tržišnom riziku, finansijskom 
riziku (deviznom i kamatnom), kreditnom riziku i riziku likvidnosti. Finansijski rizici se 
sagledavaju na vremenskoj osnovi i prevashodno se izbegavaju umanjenjem izloženosti 
društava u okviru Grupe ovim rizicima.  

 
Grupa ne koristi nikakve finansijske instrumente zaštite od efekata finansijskih rizika na 
poslovanje iz razloga što takvi instrumenti nisu u širokoj upotrebi, niti postoji organizovano 
tržište takvih instrumenata u Republici Srbiji. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tržišni rizik 

Grupa je osetljiva na prisustvo sistemskih rizika koji podrazumevaju rizike ekonomskog 
okruženja u okviru države, privredne grane i sl. na koje Grupa ne može da uti e: inflacija, 
promena poreskih propisa, carinskih propisa, limitiranje kamatnih stopa, privrednog 
okruženja, konkurencije i sl.  
 
Ukoliko postoje nesistemski rizici, oni se identifikuju kroz uspešnost poslovanja uprave 
društva u okviru grupe. 
 
Finansijski rizik 

U svom poslovanju Grupa je izložena finansijskim rizicima koji se javljaju kao devizni rizik i 
rizik od promene kamatnih stopa. Zadatak upravljanja tržišnim rizicima jeste da se upravlja i 
kontroliše izloženost tržišnim rizicima u okviru prihvatljivih pokazatelja, uz optimizaciju 
prinosa društava u okviru Grupe. 
 
Devizni rizik 

 
Izloženost Grupe deviznom riziku se odnosi na ostale dugoro ne finansijske plasmane, 
kratkoro ne finansijske plasmane, potraživanja, gotovinu i gotovinske ekvivalente, dugoro ne 
kredite, kratkoro ne finansijske obaveze i obaveze iz poslovanja nominirane u stranoj valuti. 
 
Grupa je osetljiva na promene deviznog kursa EUR. 
 
Kamatni rizik 

 
Grupa je izložena riziku promene kamatnih stopa na plasmanima i obavezama kod kojih su 
kamatne stope varijabilne. Ovaj rizik zavisi od finansijskog tržišta i Grupa nema na 
raspolaganju instrumente kojima bi ublažila njegov uticaj.  
 
Kreditni rizik 
 

Grupa je izložena kreditnom riziku koji predstavlja rizik da dužnici ne e biti u mogu nosti da 
dugovanja prema društvima u okviru grupe izmire u potpunosti i na vreme, što bi imalo za 
rezultat finansijski gubitak Grupe. Kreditni rizik obuhvata dugoro ne i kratkoro ne 
finansijske plasmane, potraživanja i date garancije i jemstva tre im licima. 
 

U Republici Srbiji ne postoje specijalizovane rejting agencije koje vrše nezavisnu 
klasifikaciju i rangiranje privrednih društava. Usled toga, društva u okviru Grupe su 
prinu ena da koriste ostale javno dostupne finansijske informacije (npr. podatke o bonitetu 
koje pruža Agencija za privredne registre) i interne istorijske podatke o saradnji sa odre enim 
poslovnim partnerom u cilju odre ivanja njegovog boniteta. Na osnovu boniteta kupca, 
utvr uje se iznos njegove maksimalne kreditne izloženosti, u skladu sa poslovnom politikom 
usvojenom od strane rukovodstva društava u okviru Grupe. Iznos maksimalne  kreditne 
izloženosti revidira se najmanje jednom godišnje. 

 

U slu aju pove anja iznosa dospelih potraživanja i shodno tome pove ane izloženosti 
kreditnom riziku, društva u okviru Grupe primenjuju mehanizme predvi ene poslovnom 
politikom. 
 

Izloženost Grupe kreditnom riziku ograni ena je uglavnom na potraživanja od kupaca na dan 
bilansa.  
 



 
Rizik likvidnosti 
 
Rukovodstvo društava u okviru Grupe upravlja rizikom likvidnosti na na in koji mu 
obezbe uje da Grupa u svakom trenutku mora da ispunjava sve svoje dospele obaveze. 
Društva u okviru Grupe upravljaju rizikom likvidnosti održavaju i odgovaraju e nov ane 
rezerve, pra enjem planiranih i stvarnih nov anih tokova i održavanjem adekvatnog odnosa 
priliva finansijskih sredstava i dospe a obaveza.  
 
 

INDIKATORI OPŠTE LIKVIDNOSTI  2020. 
godina 

  
2019. 

godina 

1 OBRTNA IMOVINA / KRATKORO NE 
OBAVEZE  

0,15   0,08 

INDIKATORI UBRZANE LIKVIDNOST        

2 
OBRTNA IMOVINA BEZ ZALIHA / 
KRATKORO NE OBAVEZE  

0,10   0,06 

INDIKATORI TRENUTNE LIKVIDNOSTI     

3 
GOTOVINA I GOT. EKVIVALENTI / 
DOSPELE KRATKORO NE OBAVEZE  

0,00   0,00 

 
Koeficijent opšte likvidnosti je ispod 1 što pokazuje lošu likvidnost Grupe. 
 

26. POVEZANE STRANE 
 
Grupa obavlja poslovne transakcije sa ostalim povezanim stranama.  
Pravna lica koja imaju status ostalih povezanih lica Grupe su: 

- „Nukleus“ doo. Lazarevac 
- »Inkop« doo. uprija 

 Osnov povezanosti: u eš e u kapitalu.  

U toku 2020. i 2019. godine obavljene su slede e transakcije sa ostalim povezanim pravnim 
licima u zemlji:  

u hiljadama dinara 
  2020.   2019. 
        
PRIHODI OD PRODAJE       

   - ostala povezana pravna lica 420.930   280.849 

        
  420.930   280.849 

        
NABAVKE       
   - ostala povezana pravna lica 150.028   34.488 
        
  150.028   34.488 

    

    
        









1.) Verodostojan prikaz razvoiai rezultata poslovanja dru5tvao a naroiito finansijsko

stanje u kojem se ono nalazi, kao i podatke vazne za procenu stanja imovine drustva;

I Opsti podaci

KONSOLIDOVANI GODISNJI IZVESTAJ O POSLOVANJU

GP *GRANIT. PBSdAR'' A.D. LJIG ZA2O2O. GODINU

1. Poslovno ime: Gradjevinsko preduzece "Granit - Pesdar" A.D. Ljig

Adresa: Ljig, ulica Ravnogorska b.b.

Matiini broi:07099274
PIB: 101285273

2. Web site: www.granit.rs

E-mail: granitpescar2003 @gmail.com

3. Drustvo je upisano u registar privrednih subjekata pod brojem:

BD. 21 491 12005 od 28.06.2005. godine

4. Sifra delatnosti je: 0811 - eksploatacija gradjevinskog i ukrasnog

kamena,krecnj aka, gipsa,krede

5. Broj zaposlenih grupe (na dan 3l.l2.2020.godine): 173

6. Broj akcionara grupe (na dan 31.12.2020.godine) z 417

(prerna izvodu iz Centralnog registra)

7. Najvedi akcionari (na dan 3l.l2.2020.godine):

1 . Nukleus doo Lazarevac - 32261akcija, sa udeS6em u osnovnom kapitalu 250/o;

2.Inkop doo Cuprij a32259 akcija, sa ude5dem u osnovnom kapitalu21o/o;

3. Beslac Milan -22040 akcija , sa udesdem u osnovnom kapitalu 17,07 oh

4. Radosavljevic Slobodan -ZtStS akcija, sa udesdem u osnovnom kapitalu 16,660/o;

5. Radivojeri. tli5uru - 8235 akcija, sa ude56em u osnovnom kapitalu 6,38Yo;

6. Stojanovic Miodrag, -g7O akcija, sa ude5dem u osnovnom kapitalu 0,75o/o;

7. Lugonja Marijana- 423 akciia, sa udeS6em u osnovnom kapitalu 0,33oh;

8. Stoiantvic Ljiljana - 42t akcija, sa ude5dem u osnovnom kapitalu 0,33oh

9. Maksimovic Rados -252 akcija, sa udeSdem u osnovnom kapitalu 0,20o/o;

10. Cirovic Miroslav - 223 akcija, sa ucescem u osnovnom kapitalu 0,I7 yo



8. Vrednost osnovnog kapitala: 148.220'000'00 RSD

e. Broj izdatih obiinih akcija: 141.728

10. Podaci o zavisnim drustvima (do pet najznalajnijih subjekata konsolidacije)

- poslovno ime, sedi5te i poslovna adresa:

1. ,.Pobeda" A.D. Ljig, Kraljice Marije 2;Granit-Pescar je vlasnik 70% akcijskog

kapitala

2. "Kamenolom Slovac"DOO Lajkovac, Slovac bb.Slovac,Lajkovac;Granit-Pescar je

vlasnik 100% udela

11. Naziv, sediSte i poslovna adresa revizorske kude koja je revidirala poslednji

finansijski izve5taj:

"EURO AUDIT " DOO 11000 Beograd,

Bulevar despota Stefana 12lV

12.Naziv organizovanog trZiSta na koje su ukljuiene akcije: Beogradskaberza A'D'

Beograd.



II Podaci o uPravi drultva

Nadzorni odbor :

Predsednik

Zarko Veselinovi6 JMBG 2302985924981

elanovi nadzornog odbora

l.Dejan Zivojinovic, JMBG 0710975710286

2.Marija Lukii, JMBG 2302980715217



III Podaci o Poslovanju dru5tva

Analiza ostvarenih prihoda, rashoda i rezultata poslovanja,prihoda po delatnostimao

opis osnovnih proizvoda i usluga, sa posebnim osvrtom na solventnosto likvidnOst'

ekonomicnost, rentabilnost drustva i njegovu trzisnu vrednost, kao i efektima promena

u pravnom polozaju drustva (statusne promene)'

Ukupan prihod

Ukupan rashod

Gubitak pre oporezivanja

Prihodi od delatnosti

Prihodi od prodaje robe

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga

662.93t
-1.05 .483

396.552

584.611

4r7.196
t67.415

Ekonomicnost poslovanja (poslovni prihodi /poslovni rashodi)

Rentabilnost pos lov anj a (iskazana dobit/ukupan prihod)

Prinos na ukupan kapital ( Poslovni dobitalC

(Poslovna imovina tek. god.+ Poslovna imovina preth.god. I 2) %

Neto prinos na sopstveni kapital ( Neto dobitak /

(Kapital teku6a godina+Kapital prethodna godina) 12

Poslovni neto dobitak (Poslovni dobitak/Poslovni prihodi)

Stepen zaduZenosti (Dugorodna rezervisanja i obaveze I

Ukupna pasiva)

%

%

o/
/t)

1.04

t54

I stepen likvidnosti( Gotovina i gotovinski ekvivalenti I

Kratkorocne obaveze )

II stepen likvidnosti (KratkorodnapotraLivnja plasmani i gotovina / 0,08

Kratkorodne obaveze

Neto obrtni kapital ( Obrtna imovina - Kratkorodne obaveze)hilj .RSD -1 .126.7 14

Cena obiinih akcija

- najvi5a 270,00

- nqntLa 270,00

0,00018



Dobitak po akciji I

Ispladena dividenda po redovnoj akciji,

za poslednje tri godine, pojedinadno po godinama

2.) Opis oiekivano g razvoia drustva u narednom periodu, promena u poslovnim

politiikama dru5tva] kao i glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje drustva izloil,enoi

Glavni rizici i pretnje kojima je poslovanje drustva izloieno su:

Promena kursa

Nenapla6ena potraZivanja

Nelikvidnost
Porast cena energenata

3.) VaZniji poslovne dogadaje koji su nastupili nakon proteka poslovne godine za koju

se izveltai priprema;

4.) Znaiajniji poslovi sa povezanim licima;

Kupovina/prodaj a p roizvoda/usluga od povezanih lica

5.) Aktivnosti dru5tva na polju istraiivanja u razvoja

U Ljigu, 29.07 .2021.godine

D

AN NINI

R
"SRf."?'llT-

FH**&ft'
^ 

,.1

,*JlG"

,..r??tt



G? GNAil[ PE$0AR A.D. LJIG

GRADEVINSKO PREDUZ EE E

14240 tJIG Ravnogorska bb, tF Centralar 01413445-205,3445-059, 3444-220; direktor 3445-L64;fax3444-205 www.granit.rs

e-mail: granitpescar@open,telekom.rs, office@granit.rs

LJIG,
4q
/.4. zo).4 s.

_l

VAS ZNAK:

NAS ZNAK

PREDMET:

Naosnovu6lana50'Stav2.tatka3)ZakonotrZistukapitala(Sl.glasnikRS

br.3ll1i)idlana GP,,GRANIT PESCAR" a.d. LJIG lica odgovorna za sastavljanje

Konsolidovanog godiSnjeg izve5taja daju slede6u'

IZJAVU

prema na5em najbotjem saznanju Konsolidovani godi5nji finansijski izve5taj GP

,,GRANIT PESIAR. a.d. LJIG je sastavljen uz primenu odgovarajucih medunarodnih

standarda finansijskog izvestavanja i daje istinite i objektivne podatke o imovini, obavezarna'

finansijskom poloZaju i poslovanju, dobicima i gubicima, tokovima gotovine i promenama na

kapitalu GP,,GRANIT PESCAR" a.d. LJIG.

Lice odgov orno za sastavljanje konsolidovanih finansijskih izve5taja

Svetlana Sajii, rukovodilac finansijsko - raiunovodstvenog se kto ra

Dipi. Ekonomista

konski za nik

ragan Nini irektor
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GRADEVittSt(O l''HE DUZECT

,Gil&$$lT..pH*cAR" fi.d.

33
satuni. L}-tgL ;*d f sod.

L.je#

Na osnovu dlana 329.Zakona o privrednim dru5tvima (SluZbeni glasnik RS

,,br.36/2011,i9912011) i dlana 39. Statuta GP,,Granit-Pe5dar" A.D. Ljig, Skup5tina

akcionara GP,,Granit-Peidar" A.D. Ljig na svojoj XXV-vanrednoj sednici odrZanoj

dana 30.07.2021. godine donela je sledeiu

ODLUKU

USVAJA SE konsolidovanifinansijski izveStaj za poslovnu 2020.godinu za

matidno privredno dru5tvo GP ,,Granit-Pe5dar" A.D. Ljig i zavisna privredna

druitva ,,Pobeda" a.d. Ljig i ,,Kamenolom Slovac"d.o.o. Lajkovac.

Ra zmat rajuii konso lidova n i fi na nsijski izveStaj za poslov nu 2020. god i n u,

kao i izveltaj i predlog Nadzornog odbora a u vezi sa konsolidovanim finansijskim

izveitajem o poslovanju za 2020. godinu, SkupStina je veiinom glasova prisutnih

akcionara sa pravom glasa donela odluku kako glasi.

lr PREDSEDN! UPSTINE

i) Vladimir Jevtii
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