
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   На основу члана 27. став 10. и члана 29. став 1. Закона о јавној својини 
(“Сл. гласник РС” бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др.закон, 108/16, 113/17, 95/18 
и 153/20), члана 2. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно 
прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и 
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник 
РС“ бр. 16/18), члана 14. Одлуке о надлежностима у поступку прибављања и 
располагања стварима у јавној својини града Зајечара („Сл. лист града 
Зајечара“ бр. 16/14) и члана 40. став 1. тачка 37. Статута града Зајечара (“Сл. 
лист града Зајечара“ бр. 4/19 и 67/21), Скупштина града Зајечара је, на седници 
одржаној 09.05.2022. године, донела 
  

О Д Л У К У 
о отуђењу непокретности   

из јавне својине града Зајечара, прикупљањем понуда 
 
 
I 
 

  ОТУЂУЈУ СЕ из јавне својине Града Зајечара понуђачу „ENERGY 
NETWORK” - привредном друштву д.о.о Београд, као најповољнијем понуђачу у 
поступку прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања следеће 
непокретности и то: 
 - кп.бр. 12547 КО Мали Извор, површине 583.496 м², уписане као остало 
земљиште, пашњак 7. класе и мајдан камена у лист непокретности бр. 2431 КО 
Мали Извор; 
 - кп.бр. 12751, КО Мали Извор, површине 87.381 м², уписане као остало 
земљиште, пашњак 7. класе и мајдан камена у лист непокретности бр. 2431 КО 
Мали Извор и 
 - кп.бр. 12454 КО Мали Извор, површине 18.600 м², уписане као остало 
земљиште, мајдан камена у лист непокретности бр. 2431 КО Мали Извор, ради 
обављања привредне делатности, у складу са Планом детаљне регулације за 
изградњу соларне фотонапонске електране у КО Мали Извор.  
 

II 
  
 Почетни износ купопродајне цене предметних непокретности из чл. 1. 
ове Одлуке утврђен је у висини процењене тржишне вредности која, изражено 
у еврима, износи: 

- за кп.бр. 12547, КО Мали Извор, у укупној површини 583.496 м², уписане 
као остало земљиште, пашњак 7. класе и мајдан камена у лист непокретности 



бр. 2431 КО Мали Извор, 87.524,40 евра; 
- за кп.бр. 12751, КО Мали Извор, у укупној површини 87.381 м², уписане 

као остало земљиште, пашњак 7. класе и мајдан камена у лист непокретности 
бр. 2431 КО Мали Извор, 13.107,15 евра и 

- за кп.бр. 12454, КО Мали Извор, у укупној површини 18.600 м², уписане 
као остало земљиште, мајдан камена у лист непокретности бр. 2431 КО Мали 
Извор, 2.790,00 евра, све на основу извештаја о процени вредности 
непокретности, достављених од стране Минстарства финансија Републике 
Србије – Пореске управе – Одсека за контролу издвојених активности Зајечар, 
бр. 116-464-08-00048/2021-0000 од 09.09.2021. године и 116-464-08-00070/2021-
0000 од 30.12.2021. године. 
 Износ купопродајне цене за отуђење предметних непокретности утврђен 
је у висини напред наведених почетних цена, с тим што ће се исплата 
купопродајне цене извршити у динарској противвредности, по средњем 
званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате. 
  

III 
 

  Уговор о отуђењу предметне непокретности из јавне својине Града, са  
„ENERGY NETWORK” - привредним друштвом д.о.о Београд, у име Града 
закључиће Градоначелник града Зајечара, Бошко Ничић, у року од 30 дана од 
дана ступања на снагу ове Одлуке.  
 

IV 
 
  Одлуку објавити у “Службеном листу града Зајечара” и доставити: 
„ENERGY NETWORK” - привредном друштву д.о.о Београд, Одељењу за 
урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове Градске управе града 
Зајечара и Правобранилаштву града Зајечара.  
       
 
I бр. 011-11/2022 
У Зајечару, 09.05.2022. године 
 
 
                   СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА    
                 
             ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                  Стефан Занков,с.р. 
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III 
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IV 
 
  Одлуку објавити у “Службеном листу града Зајечара” и доставити: 
„ENERGY NETWORK” - привредном друштву д.о.о Београд, Одељењу за 
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I бр. 011-11/2022 
У Зајечару, 09.05.2022. године 
 
 
                   СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА    
                 
             ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                  Стефан Занков,с.р. 
 

 
 На основу члана 537. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник  
РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/2014-др.закон, 5/2015, 44/2018, 91/2019 и 109/2021) и 
члана 40. тачка 10. и тачка 66. Статута града Зајечара ("Службени лист града 
Зајечара", број 4/19 и 67/21) Скупштина Града Зајечара je на седници одржаној 
09.05.2022.године, донела 
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О  УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ЛИКВИДАЦИОНОГ ИЗВЕШТАЈА ЈАВНОГ 
 ПРЕДУЗЕЋА  ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИЗГРАДЊУ И НАДЗОР 

„УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА“ ЗАЈЕЧАР– У ЛИКВИДАЦИЈИ   ЗА  2021. 
ГОДИНУ 

 
 
I 

 
  Усваја се Годишњи ликвидациони извештај Јавног предузећа за 
планирање, пројектовање, изградњу и надзор „Урбанизам и изградња“ Зајечар 
– у ликвидацији за 2021. годину, број 122  од 29.03.2022. године, који је  
саставни део овог Решења. 
 

II 
 
              Решење објавити  у "Службеном  листу града Зајечара" . 
 

 
 
I бр. 02-60/2022 
 
У Зајечару, 09.05.2022. године 
 
 
 
                                                                           

            СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА   
          

 
ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков,с.р. 
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У Л И К В И Д А Ц И Ј И

Седиште: Ул. Доситејева бр. 1/VI, Зајечар • Пословне просторије: ул. Добривоја Радосављевића Бобија бр.1, Зајечар 
Матични број: 21387983 • ПИБ 110797107 • Рачун: 170-0030038932000-12 Уникредит банка а.д. Београд 

www.urbanizza.rs • e-mail: office@urbanizza.rs • телефон: +381(0)19415008 
 
Број: 122 
Датум:  29.03.2022.године 
 
 
 
 
 
  

ГОДИШЊИ ЛИКВИДАЦИОНИ ИЗВЕШТАЈ   
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИЗГРАДЊУ И НАДЗОР 

„УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА“ ЗАЈЕЧАР У ЛИКВИДАЦИЈИ 
ЗА 2021.ГОДИНУ 

 
 
 
 
 

Пословно име: Јавно предузеће за планирање, пројектовање, изградњу и надзор 
 „Урбанизам и изградња” Зајечар у ликвидацији 
 

Седиште: Зајечар, улица Доситејева бр.1/VI 
 

Претежна делатност: 4211 - Изградња путева и аутопутева 
 

Матични број: 21387983 
 

ПИБ: 110797107 
 

ЈБКЈС: 67876 
 
Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије 
 

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина града Зајечара 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зајечар, март 2022.године 
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Предузеће је основано Одлуком I бр. 011-70 од 28.12.2017.године  и Одлуком о измени Одлуке  I бр. 
011-35 од 04.05.2018.године које је донела Скупштина града Зајечара („Службени лист града Зајечара”, 
бр.47/17 и 24/18) као Јавно предузеће за планирање, пројектовање, изградњу и надзор „Урбанизам и 
изградња” Зајечар („Службени лист града Зајечара”, бр.47/17 и 24/18). Предузеће је започело са 
пословањем крајем октобра 2018.године. 
 
. 
 
 
На основу члана 76.став 1. Закона о јавним предузећома, члана 238.,525. став 1., 526. и 529 став 1. 
Закона о привредним друштвима и члана 40.став 1. тачка 66. Статута града Зајечара, Скупштина Града 
Зајечара је, на седници одржаној дана 04.06.2020. године, донела Одлуку о покретању поступка 
ликвидације над јавним предузећем за планирање,пројектовање,изградњу и надзор Урбанизам и 
изградња. Зајечар. 
Дана 19.06.2020.год на основу решења Агенције за привредне регисте БД 41132/2020 регисторана је 
промена  у Јавно предузеће за планирање,пројектовање,изградњу и надзор Урбанизам и изградња 
Зајечар У ЛИКВИДАЦИЈИ. Законски заступник предузећа је ликвидациони управник Вице Лалић.  
Предузеће је пословну 2021.годину завршило без запослених радника у складу са чланом 7. Одлуке о 
покретању ликвидације Скупштине града Зајечара. 
. 
 
 
 

У периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021.године Јавно предузеће за планирање, пројектовање, 
изградњу и надзор „Урбанизам и изградња” Зајечар наставило је да обавља неоходне радње за 
гашење Предузећа. Јавно предузеће за планирање, пројектовање, изградњу и надзор „Урбанизам и 
изградња” Зајечар утврдило је стварно стање основних средстава, ситног инвентара, материјала и хтз 
опреме и књиговодствено стање свело на стварно стање. Јавно предузеће за планирање, 
пројектовање, изградњу и надзор „Урбанизам и изградња” Зајечар је такође затворило обавезу за 
примљени аванс од 2.340.000 динара. Предузеће је уредно измиривало своје приспеле обавезе, 
плаћало пристигле порезе и доприносе и наплатило део ненаплаћених потраживања. 
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П  Р  И  Х  О  Д  И 
 

 

Ред. број ОПИС Реализација у 
2021.  години  

1 Приходи од Града 786.714 
2 Остали финансијски приходи 81.000 
3 Вишкови 149.050 
4 Приходи од смањења обавеза 2.340.000 
5 Исправка грешака из ранијих година  43.785 

УКУПНО: 3.400.549 
   

  
 
 

Р  А  С  Х  О  Д  И 
 

 

Ред. број ОПИС Реализација у 
2021.  години 

А Остали лични расходи  
1 Трошкови уговора о делу  754.324 

 УКУПНО 754.324 
Б Трошкови осталих производних услуга  

1 Птт услуге 1.890 
 УКУПНО 1.890 

В Трошкови амортизације  
1 Трошкови амортизације 41.229 

 УКУПНО 41.329 
Г Нематеријални трошкови  

1 Трошкови ревизије и књиговодствених услуга 90.000 
2 Трошкови платног промета 9.521 
3 Остали нематеријални трошкови 30.000 

 УКУПНО 129.521 
Д Остали пословни и ванредни расходи  

1 Мањкови 56.622 
2 Остали непоменути  расходи 104.700 
3 Расходи по основу исправки грешака из ранијих година 165.818 

 УКУПНО 327.140 
УКУПНО 1.254.104 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА 
 

 

Ред. број ОПИС Реализација у 
2021.  години 

1 УКУПНИ ПРИХОДИ 3.400.549 
2 УКУПНИ РАСХОДИ 1.254.104 

УКУПНО: 2.146.445 
 

 
ПРИЛОЗИ 

 
Прилог 1:  Биланс стања на дан  31.12.2021.године; 
Прилог 2:  Биланс успеха на дан 31.12.2021.године; 
Прилог 3:  Напомене уз финансијске извештаје Јавног предузећа за планирање, пројектовање, 

изградњу и надзор „Урбанизам и изградња” у ликвидацији Зајечар за 2021.годину. 
Прилог 3:  Извештај о ревизији финансијских извештаја Јавног предузећа за планирање, 

пројектовање, изградњу и надзор „Урбанизам и изградња” у ликвидацији  Зајечар за 
2021.годину. 

 
 
 
                                   Ликвидациони управник: 

                                                                                                       ----------------------------------- 
                                                                                                                              Вице Лалић 
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На основу члана 63. став 1. и став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. 

гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. тачка 62. Статута Града Зајечара ("Сл. 
лист Града Зајечара", број 4/19 и 67/21), Скупштина Града Зајечара, на седници 
одржаној  09.05.2022. године, донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

о усвајању  Годишњег извештаја о раду 
Јавног комуналног предузећа "Тимок - одржавање" Зајечар за 2021. годину 

 
 

I 
 
 Усваја се Годишњи извештај о раду Јавног комуналног предузећа "Тимок - 
одржавање" Зајечар за 2021. годину, који је Одлуком бр. 291, усвојио Надзорни 
одбор овог Јавног комуналног предузећа на седници одржаној 25.03.2022. године, а 
који је саставни део овог решења. 
 
                                                                      II 
 
 Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара". 
 
 
 I број:02-61/2022 
 У Зајечару,09.05.2022. године 
 
 
 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 
          
                                                                                            
 

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Стефан Занков,с.р. 
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ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОДИШЊИ  
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  

 ЈКП „ТИМОК-ОДРЖАВАЊЕ“ЗАЈЕЧАР 
ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зајечар, март 2022. године 
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ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОДИШЊИ  
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  

 ЈКП „ТИМОК-ОДРЖАВАЊЕ“ЗАЈЕЧАР 
ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зајечар, март 2022. године 
 
 
 

 
 

 
ГОДИШЊИ  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 
ЈКП „ТИМОК-ОДРЖАВАЊЕ“ЗАЈЕЧАР 

ЗА 2021. ГОДИНУ 
 
 

УВОД – ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДУЗЕЋУ 
 

 
      Јавно комунално предузеће „Тимок-одржавање“Зајечар је основано Одлуком о 
оснивању Јавног комуналног предузећа „Тимок-одржавање“Зајечар, („Сл.лист града 
Зајечара“ бр.43/17 и 47/17),  у циљу обезбеђивања услова за обавање  делатности 
од општег интереса за град Зајечар, као и редовног задовољавања потреба 
корисника производа и услуга. 
       
      Предузеће послује под пословним именом ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
„ТИМОК-ОДРЖАВАЊЕ“ЗАЈЕЧАР 
      Скраћени назив је ЈКП „ТИМОК-ОДРЖАВАЊЕ“ЗАЈЕЧАР 
      Седиште предузећа је 7. Септембра бб, 19 000 Зајечар 
      Сагласно критеријумима из Закона о рачуноводству и ревизији предузеће је на 
основу података из Финансијског извештаја за 2021.год. разврстано у мало правно 
лице. 
      Матични број је 21354554 
      ПИБ 110479887 
      ЈББК 66500  
  
      Предузеће је правно лице организовано у јединственом процесу рада и 
пословања тако да обезбеди потпуно, квалитетно, благовремено и рационално 
обављање послова из делатности Предузећа.  
 
       Пословање Јавног комуналног предузећа „Тимок-одржавање“Зајечар реализује 
се кроз следеће активности: редовне делатности на одржавању спортских објеката 
као што су: спортска хала, градски базен, стадион, хиподром, спортски комплекс 
Попова плажа, скијалиште, терени на Краљевици, клизалиште и дечија игралишта, 
као и одржавање јавних зелених површина,  јавне расвете у граду и локалних путних 
појасева.  
       Скупштина града Зајечара је донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о 
оснивању Јавног комуналног предузећа „Тимок-одржавање“Зајечар, број 011-7/2020 
којом се предузећу  даје надлежност организовања активности које се односе на 
разоноду и рекреацију. 
 
      Предузеће послује у оквиру службе за одржавање јавне расвете, службе за 
одржавање јавног градског зеленила, службе за одржавање спортских објеката и 
службе за опште послове. 
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      Израда финансијског извештаја је законска обавеза, а истовремено и потреба 
сваког правног лица па и јавних комуналних предузећа, као основне премисе и 
полазне основе за вођење пословне политике и руковођење системом од општег 
интереса. За нормално функционисање предузећа, односно за пословање и 
унапређење рада и развоја неопходно је сачинити извештај пословања, јер је исти и 
предуслов за вођење развојне политике. 
      Годишњи извештај о пословању за 2021.год. и Финансијски извештај за 2021.год. 
базирају се на основу остварених резултата, а имајући у виду остварења пословних 
задатака за период од годину дана ( 01.01.- 31.12.2021.год.) 
        Предузеће за примену, вредновање , презентацију и обелодањивање позиција у 
финансијским извештајима примењује Међународне стандарде финансијског 
извештавања за мала и средња предузећа ( МСФИ за МСП )- Сл.гласник РС број 
117/2013.год. 
        Анализа свих извршених радова у току пословне 2021.год. налази се у 
следећем  прегледу према службама које су биле носиоци послова, сходно 
организационој структури у оквиру Предузећа. 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА РУКОВОЂЕЊА 
ЈКП „ТИМОК-ОДРЖАВАЊЕ“ЗАЈЕЧАР 

 
        Надзорни одбор 

 
                    I 

 
Директор 

 
                                                                       I 
 
               Помоћник директора                               Координатор служби и рад. Јединица 
 
     I                                                                               I 
 

Служба  
одржавања 

јавне расвете 
-шеф службе 

Служба 
одржавња 
зеленила 

-шеф службе 

         Служба  
одржавања 

спортских објеката 
      -шеф службе  

Служба  
за опште послове 

-шеф 
рачуноводства 

 
 
I Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Тимок-одржавање“Зајечар чине: 
 

1. Радиша Николић- дипл.грађ.инжењер-хидросмера 
2. Иван Стојановић – дипл.инж.архитектуре 
3. Јасмина Басалић – дипл.инжењер шумарства за пејзажну архитектуру 
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           I Кадровска и квалификациона структура запослених  
 
             На дан 31.12.2021.год., у ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар је запослен 41 
радник на неодређено време и 1 радник на одређено време. Једно лице је 
ангажовано по уговору о делу, по уговору о привременим и повременим пословима 
су ангажована два лица и једно лице је ангажовано по основу уговора о допунском 
раду. Просечна старост запослених износи 46 година. 
           Предузеће се у свом пословању суочава са проблемом недовољног броја 
запослених што је условљено доношењем Закона о буџетском систему и Уредбом о 
поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно 
ангажовање код корисника јавних средстава. 
 
          Услед увећаног обима послова, овакви проблеми су се решавали повременим 
ангажовањем лица ван радног односа по основу уговора о привременим и 
повременим пословима и  уговора о делу у сезони рада градског базена и у току 
сезонских послова на одржавању зеленила. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Редни 
број 

Квалификациона структура Број запослених 

1 ВСС 3 
2 ВШС 3 
3 ССС 6 
4 КВ 9 
5 НКВ 20 

 укупно 41 
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                II Структура по полу 
 

 
Редни 
број 

Структура по полу На дан 
31.12.2021.год. 

1 Мушки 32 
2 Женски  9 
 Укупно  41 
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                II Структура по полу 
 

 
Редни 
број 

Структура по полу На дан 
31.12.2021.год. 

1 Мушки 32 
2 Женски  9 
 Укупно  41 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
            III Старосна структура 
    
            

Редни 
број 

Опис На дан 
31.12.2021.год. 

1 До 30 година 2 
2 30 - 40 година 9 
3 41-50 година 17 
4 51-60 година 12 
5 преко 60 година 1 

 УКУПНО 41 
 ПРОСЕЧНА СТАРОСТ 46 
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1.ИЗВЕШТАЈ О РЕДОВНОМ  ОДРЖАВАЊУ  ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 
У ГРАДУ У 2021.год. 

 
              I    Радови службе  зеленила су се  у току 2021.год. углавном сводили на 
редовно одржавање дрвенастих садница,  кошење траве и одржавање цветних 
површина на јавним површинама у граду, на уређењу неких локалних путних 
појасева, уређењу јаруга и радовима у оквиру газдовања парк шумом Краљевица. 
Радило се у складу са годишњим планом рада. 
       Уређење локалних путних појасева подразумева кошење високог корова, крчење 
шибља и грана дуж пута, као и сакупљање, дробљење и одвожење посеченог 
биљног материјала. Уређени су  следећи путни правци: Метриш- Кленовац, Селачка 
река – манастир Суводол, Аврамица – Горња Прлита, Лесковац – Горња Бела Река, 
Лесковац – Леновац, Копривница – Мала Јасикова – Дубочане – Глоговица, Стари 
војни пут (близу Шљиварског пута), пут од регионалног пута ка Грлишту, Грлиште – 
Грлишко језеро.  
      Уређене су у смислу кошења корова и уклањања смећа:  Главна градска јаруга, 
јаруга у ул. Црвене армије и јаруга у Котлујевцу, део јаруге на Краљевици. 
      У парк шуми Краљевица радило се највише на кошењу траве у делу око 
спортских терена и објеката, на скијалишту и поред асфалтних путева. Извршено је 
уклањање коровске вегетације, шибља и жбуња дуж пешачких стаза, као и на 
излетишту на платоу и око `Павиљона`. Радило се на припреми простора за 
одржавање летњег и јесењег вашара и  простора за `Гитаријаду`. Постављене су 
информативне табле на више локација у парк шуми.  Извршена је дознака 
(одабирање, обележавање и евидентирање стабала за санитарну сечу) у 10. 
одељењу.   Израђен је десетогодишњи плански документ ``Основа газдовања 
шумама за газдинску јединицу Краљевица``, а у складу са њом израђени су 
документи: ``Извођачки пројекат газдовања  шумама за 2022.год.``, и ``План заштите 
шума од пожара за ГЈ Краљевица за 2022.год.`` 
        У току вегетационог периода редовно се радило на кошењу траве на  
травњацима покривеним системом за заливање у центру града, на Поповој плажи и 
на фудбалским теренима на Краљевици, као и на кошењу траве и крчењу корова на 
јавним површинама   у стамбеним насељима,  на купалишту Вањин јаз, Тимочком 
кеју, дуж тротоара поред дрворедних садница,  као и у  МЗ Салаш, МЗ Мала 
Јасикова, МЗ Метриш, МЗ Грљан, МЗ Гамзиградска бања, МЗ Николичево, МЗ 
Вратарница, МЗ Велика Јасикова.  
        Травњаци на скверу, СРЦ Плажи и фудбалски терени на Градском стадиону су 
прихрањивани вештачким ђубривом.  Формирани су нови травњаци на јавним 
површинама - острво у ул. 9. ударне бригаде, нас. Плажа, Булевар Зорана Ђинђића, 
нас. Брковић Црни. 
        Неке од интервенција на дрвенастим садницама на јавним површинама, као 
што су орезивање, или подизање и обликовање крошњи стабала, сеча избојака, као 
и сеча стабала, одрађене су  у граду, као и у МЗ Вратарница, Салаш, Планиница, 
Гамзиградска бања, Николичево. 
       

       |  СТРАНА     БРОЈ 19     S L U Ж B E N I  L I S T                               9. МАЈ 2022.38



 
 

 
 

1.ИЗВЕШТАЈ О РЕДОВНОМ  ОДРЖАВАЊУ  ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 
У ГРАДУ У 2021.год. 

 
              I    Радови службе  зеленила су се  у току 2021.год. углавном сводили на 
редовно одржавање дрвенастих садница,  кошење траве и одржавање цветних 
површина на јавним површинама у граду, на уређењу неких локалних путних 
појасева, уређењу јаруга и радовима у оквиру газдовања парк шумом Краљевица. 
Радило се у складу са годишњим планом рада. 
       Уређење локалних путних појасева подразумева кошење високог корова, крчење 
шибља и грана дуж пута, као и сакупљање, дробљење и одвожење посеченог 
биљног материјала. Уређени су  следећи путни правци: Метриш- Кленовац, Селачка 
река – манастир Суводол, Аврамица – Горња Прлита, Лесковац – Горња Бела Река, 
Лесковац – Леновац, Копривница – Мала Јасикова – Дубочане – Глоговица, Стари 
војни пут (близу Шљиварског пута), пут од регионалног пута ка Грлишту, Грлиште – 
Грлишко језеро.  
      Уређене су у смислу кошења корова и уклањања смећа:  Главна градска јаруга, 
јаруга у ул. Црвене армије и јаруга у Котлујевцу, део јаруге на Краљевици. 
      У парк шуми Краљевица радило се највише на кошењу траве у делу око 
спортских терена и објеката, на скијалишту и поред асфалтних путева. Извршено је 
уклањање коровске вегетације, шибља и жбуња дуж пешачких стаза, као и на 
излетишту на платоу и око `Павиљона`. Радило се на припреми простора за 
одржавање летњег и јесењег вашара и  простора за `Гитаријаду`. Постављене су 
информативне табле на више локација у парк шуми.  Извршена је дознака 
(одабирање, обележавање и евидентирање стабала за санитарну сечу) у 10. 
одељењу.   Израђен је десетогодишњи плански документ ``Основа газдовања 
шумама за газдинску јединицу Краљевица``, а у складу са њом израђени су 
документи: ``Извођачки пројекат газдовања  шумама за 2022.год.``, и ``План заштите 
шума од пожара за ГЈ Краљевица за 2022.год.`` 
        У току вегетационог периода редовно се радило на кошењу траве на  
травњацима покривеним системом за заливање у центру града, на Поповој плажи и 
на фудбалским теренима на Краљевици, као и на кошењу траве и крчењу корова на 
јавним површинама   у стамбеним насељима,  на купалишту Вањин јаз, Тимочком 
кеју, дуж тротоара поред дрворедних садница,  као и у  МЗ Салаш, МЗ Мала 
Јасикова, МЗ Метриш, МЗ Грљан, МЗ Гамзиградска бања, МЗ Николичево, МЗ 
Вратарница, МЗ Велика Јасикова.  
        Травњаци на скверу, СРЦ Плажи и фудбалски терени на Градском стадиону су 
прихрањивани вештачким ђубривом.  Формирани су нови травњаци на јавним 
површинама - острво у ул. 9. ударне бригаде, нас. Плажа, Булевар Зорана Ђинђића, 
нас. Брковић Црни. 
        Неке од интервенција на дрвенастим садницама на јавним површинама, као 
што су орезивање, или подизање и обликовање крошњи стабала, сеча избојака, као 
и сеча стабала, одрађене су  у граду, као и у МЗ Вратарница, Салаш, Планиница, 
Гамзиградска бања, Николичево. 
       

 
 
        Редовно су се одржавале жбунасте саднице и жива ограда кроз заливање, 
окопавање, орезивање, хемијско третирање. 
         У оквиру пролећне садње, сађене су нове дрвенасте и жбунасте саднице. 
Садило се у бившем насељу Брковић Црни, где је реконструисана читава зелена 
површина, у нас. Краљевица, нас. Кључ, СРЦ Плажа, као у постојећим дрворедима – 
допуна. Такође су сађене дрвенасте саднице и у МЗ Салаш и МЗ Велика Јасикова. 
Стари дрвореди у ул. Ивана Милутиновића и ул. Саве Ковачевића су у потпуности 
уклоњени, и посађен нови ( у ул. И. Милутиновића у једном делу), по методи 
уградње бетонског прстена за усмеравање раста кореновог система, са 
перфорираним цревом за наводњавање.  
        Цветне површине и ружичњаци у граду  су одржавани кроз садњу летњег и 
јесењег расада цвећа, постављању жардињера са цвећем на канделабере, као и 
редовно окопавање, прихрањивање, хемијско третирање, заливање , орезивање 
ружа.  
         Систем за заливање је пуштен у рад и у току летње сезоне редовно одржаван 
на скверу, на СРЦ Попова плажа  и градском стадиону. Саднице цвећа и дрвенасте 
саднице редовно су заливане ручно и из цистерни из камионске приколице. 
           Редовно се одржавала хигијена јавног простора кроз грабуљање лишћа, 
сакупљање смећа и пражњење парковских канти за смеће на купалишту Вањин јаз и 
у парк шуми Краљевица. 
          Израђене су  и постављене  клупе са наслоном у нас. Подлив, МЗ Грљан, 
Салаш, Мала Јасикова, Вратарница и замењене су  оштећене чамове лајсне на 
постојећим клупама на јавним површинама.  
           За време ``снежних дана``, снег се чистио ручно и машином ``Мултионе``. 
          Служба је радила и послове из своје области за потребе ``трећих лица``  - 
правних и физичких. 
       У циљу подизања еколошке свести, били смо координатори у акцији `Посади 
свој хлад`, кроз дистрибуцију садница за пошумљавање грађанима и образовним 
установама. 
      Имајучи у виду да су грађани крајњи корисници наших услуга, ЈКП `Тимок – 
одржавање`, у складу са савременим начинима комуникације, има интернет 
страницу на којој јавност обавештавамо о актуелним радовима. Преко наше 
странице грађани, такође, могу да изложе свој проблем у вези делатности којима се 
предузеће бави, давати предлоге, сугестије и питања у циљу проналажења 
заједничких решења и побољшања квалитета наших услуга. 
 
 
II  На основу наведеног: 
 
Дужина уређених локалних путних праваца        ................................................37,3 км 
 
Дужина уређених  јаруга .......................................................................................6,2км 
 
Површина која је покошена или искрчена............................................................268 ха 
 
Површина новоформираних травњака         ......................................................2.832 м2 
 
Интервенције на стаблима (орезивање, подизање крошње, сеча стабала)  .2.531 ком. 
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Засађене дрвенасте саднице .............................................................................249 ком. 
 
Засађене саднице украсног шибља...................................................................678 ком. 
 
Засађено сезонско цвеће (пролећна и јесења садња)..................................62.858 ком. 
 
Израђено нових парковских клупа.......................................................................24 ком. 
 
 
          У 2021.год. је настављен тренд у смислу превазилажења проблема недостатка 
и застарелости опреме са којом располаже ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар. 
 
  III  За потребе службе зеленила у 2021. год. је набављена механизација и опрема 
за рад:  
 

-  парковска косачица.........................................1 ком. у износу од 74.583,33 дин. 
-  телескопски секач грана.................................1 ком. у износу од 66.458,33 дин. 
-  моторна тестера..............................................1 ком. у износу од 64.083,34 дин. 
-  чеона косачица............................................... 1 ком. у износу од 240.000,00 дин.  
-  ситан алат 
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Засађене дрвенасте саднице .............................................................................249 ком. 
 
Засађене саднице украсног шибља...................................................................678 ком. 
 
Засађено сезонско цвеће (пролећна и јесења садња)..................................62.858 ком. 
 
Израђено нових парковских клупа.......................................................................24 ком. 
 
 
          У 2021.год. је настављен тренд у смислу превазилажења проблема недостатка 
и застарелости опреме са којом располаже ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар. 
 
  III  За потребе службе зеленила у 2021. год. је набављена механизација и опрема 
за рад:  
 

-  парковска косачица.........................................1 ком. у износу од 74.583,33 дин. 
-  телескопски секач грана.................................1 ком. у износу од 66.458,33 дин. 
-  моторна тестера..............................................1 ком. у износу од 64.083,34 дин. 
-  чеона косачица............................................... 1 ком. у износу од 240.000,00 дин.  
-  ситан алат 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

2. ИЗВЕШТАЈ О РЕДОВНОМ  ОДРЖАВАЊУ  ЈАВНЕ  РАСВЕТЕ    
У ГРАДУ У 2021.год. 

 
            
     Служба јавне расвете је у 2021.год. радила на редовном одржавању и поправци 
светиљки и на територији града и села. 
 
     Укупно је, у склопу ове активности, интервенисано на 1.482 сијаличних места. 
 
    По кварталима : 
 

- 1. квартал  913 
 

- 2. квартал 412 
 

- 3. квартал 112 
 

- 4. квартал 45 
 

 
    Интервенције су вршене у граду ( по плану редовног одржавања и по пријавама 
грађана ) и у свим сеоским месним заједницама општине Зајечар. 
 
    У оквиру послова на редовном одржавању вршене су и интервенције на санацији 
кварова на командној опреми у трафостаницама. На 16 локација је уређено  
измештање командне  и мерне опреме из објеката електродистрибуције у засебне 
парапетне ормане ( по захтеву надлежне дистрибуције). 
 
  Служба је редовно пратила и интервенисала када је из било ког разлога долазило 
до оштећења на челичним стубовима јавне расвете, подземним и ваздушним 
кабловским инсталацијама јавне расвете. Укупно је интервенисано на 12 стубова 
који су или репарирани или замењени новим ( уколико је оштећење било такво да 
репарација није могућа ). 
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      ИЗГРАДЊА НОВЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 
    Осим радова на редовном одржавању, извођени су и радови на изградњи потпуно 
нових траса и инсталација јавне расвете на више локација у граду: 
 
      1.Улица Милоша Обилића 
 
      У делу улице који није био осветљен, од раскрснице са Изворским путем до 
раскрснице са ул.Саве Ковачевића дужине 600м, урађена је потпуно нова 
инсталација јавне расвете. На овој траси уграђено  је 25 LED  светиљки на нове 
челичне стубове.  
 

2. Насеље Миленко Брковић- Црни: 
 

      У склопу радова на тоталној реконструкцији улице парковских површина, 
саобраћајница, паркинга, и изради новог игралишта за децу у овом насељу је 
урађена и потпуно нова инсталација јавног осветљења. Уграђено је 16  нових 
стубова и LED светиљки, са комплетним напајањем и командном опремом. 
 

3. Угао Генерала Гамбете и Хајдук Вељкове улице ( паркинг и пешачка површина 
испред Вишег суда): 
 

      У делу улице Генарала Гамбете ( од Дубровачке до Хајдук Вељкове ) који није 
био осветљен, урађена је потпуно нова инсталација јавне расвете на челичним 
стубовима и са LED расветом, а санација и реконструкција је урађена на постојећој 
расвети око зграде суда као и на паркингу испред суда. 
 

4. МЗ  Халово 
 

    У делу села који није имао јавну расвету урађена је мрежа за јавно осветљење на 
новим бетонским стубовима, и постављене су  LED  светиљке.  
 

5. Улаз у град Зајечар из Књажевца  
 

      Израда осветљења на надвожњаку ( код болнице ), на скретњу на факултет за 
Мегатренд и ски стазу; у делу улице Милоша Обилића ( од кружног тока до скретања 
за нас.Пишура; у улици Љубе Нешића ( од ул.Ивана Милутиновића до нове НИС-ове 
пумпе). 
     Радови су изведени са циљем да се без прекида осветли комплетан улаз у град 
са југа, започне осветљавање транзита ка Неготину и НР Бугарској, и изврше 
припреме за осветљење моторног и пешачког прилаза Дому Здравља. 
 
   Укупно је уграђено 36 стубова са LED светиљкама, на траси укупне дужине 1 600м. 
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      ИЗГРАДЊА НОВЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 
    Осим радова на редовном одржавању, извођени су и радови на изградњи потпуно 
нових траса и инсталација јавне расвете на више локација у граду: 
 
      1.Улица Милоша Обилића 
 
      У делу улице који није био осветљен, од раскрснице са Изворским путем до 
раскрснице са ул.Саве Ковачевића дужине 600м, урађена је потпуно нова 
инсталација јавне расвете. На овој траси уграђено  је 25 LED  светиљки на нове 
челичне стубове.  
 

2. Насеље Миленко Брковић- Црни: 
 

      У склопу радова на тоталној реконструкцији улице парковских површина, 
саобраћајница, паркинга, и изради новог игралишта за децу у овом насељу је 
урађена и потпуно нова инсталација јавног осветљења. Уграђено је 16  нових 
стубова и LED светиљки, са комплетним напајањем и командном опремом. 
 

3. Угао Генерала Гамбете и Хајдук Вељкове улице ( паркинг и пешачка површина 
испред Вишег суда): 
 

      У делу улице Генарала Гамбете ( од Дубровачке до Хајдук Вељкове ) који није 
био осветљен, урађена је потпуно нова инсталација јавне расвете на челичним 
стубовима и са LED расветом, а санација и реконструкција је урађена на постојећој 
расвети око зграде суда као и на паркингу испред суда. 
 

4. МЗ  Халово 
 

    У делу села који није имао јавну расвету урађена је мрежа за јавно осветљење на 
новим бетонским стубовима, и постављене су  LED  светиљке.  
 

5. Улаз у град Зајечар из Књажевца  
 

      Израда осветљења на надвожњаку ( код болнице ), на скретњу на факултет за 
Мегатренд и ски стазу; у делу улице Милоша Обилића ( од кружног тока до скретања 
за нас.Пишура; у улици Љубе Нешића ( од ул.Ивана Милутиновића до нове НИС-ове 
пумпе). 
     Радови су изведени са циљем да се без прекида осветли комплетан улаз у град 
са југа, започне осветљавање транзита ка Неготину и НР Бугарској, и изврше 
припреме за осветљење моторног и пешачког прилаза Дому Здравља. 
 
   Укупно је уграђено 36 стубова са LED светиљкама, на траси укупне дужине 1 600м. 
 
 
 
 

 
 
 
    НОВОГОДИШЊЕ ДЕКОРАТИВНО ОСВЕТЉЕЊЕ     
 
      У новембру и децембру 2021.год. рађено је на репарацији постојеће, и на изради 
и монтажи нове декоративне новогодишње расвете.  
 
      У овом периоду је утрошено више од 900 радних сати на пословима репарације 
израде и монтажи више од 850 разних елемената декоративног осветљења. 
Монтажа је вршена на стубове јавне расвете, фасаде објеката, у травнате површине 
на надвожњаке и мостове.  
        

Рекапитулација прихода и расхода службе јавне расвете у периоду од 2018-
2021.год. 
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3. ИЗВЕШТАЈ О РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ 
СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА 

 
      I  У току 2021.год. служба одржавања спортских објеката је обављала следеће 
текуће послове  који се тичу одржавања  следећих спортских објеката: 
 
 
 СПОРТСКА ХАЛА 
 
 
       Током 2021.год. у спортској хали су обављани послови текућег одржавања 
хигијене ( свлачионица, холова, осталих просторија и машинско чишћење и прање 
паркета); Такође је вршено редовно  одржавање водоводне, хидрантске и електро 
мреже; поправка неисправних рефлектора; поправка семафора и замена стаклених 
табли на кошевима и затезних опруга на истим.Извршена је поправка гасне 
инсталације и гасних грејних калорифера. Испитивање исправности ПП апарата и 
хидрантске мреже.Техничка подршка приликом одржавања турнира и утакмица у 
рукомету као и утакмица Ж.Р.К.Зајечар; М.Р.К.Зајечар; К.К.Младост; К.К.Бин; К.М.Ф.; 
О.К.Тимок; О.К.Зајечар;  
       У спортској хали организовани су и тренинзи као и такмичења у каратеу, џудоу, 
гимнастици, атлетици, комбат-самбоу... 
 
 
 БАЗЕН 
 
       Служба одржавања спортских објеката је током летњих месеци у 2021.год.  
обављала  текуће послове  припреме градског базена  за летњу сезону: прање, 
варење, шмирглање базена, фарбање шкољке великог и малог базена, постављање 
тушева и чесама... монтажа и демонтажа сунцобрана, „гуменог“  програма за воду, 
дечијих играчака, кабина за пресвлачење, тушева, ремонт водоводне инсталације и 
санитарних просторија, редовно испитивање бактериолошке исправности воде;  
генерални ремонт пумпи за пречишћавање воде 
 
        Такође, служба одржавања спортских објеката је обављала послове на 
одржавању водоводне мреже на Вањином јазу, постављање чесми и тушева као и 
редовно одржавање хигијене простора. Извршен је ремонт фонтана на Поповој 
плажи и њихова монтажа и демонтажа. Редовно одржавање „балон сале“ у Великом 
Јасеновцу. За потребе одржавања разних манифестација вршена је монтажа и 
демонтажа бине у центру града, код Саборне цркве, у Великом Извору, у Бору, 
Брестовачкој Бањи, на Вашаришту за потребе одржавања РТС кроса ... 
      Такође су обављани текући послови на одржавању фудбалских терена као што 
су: редовно кошење, фарбање ограде.. 
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3. ИЗВЕШТАЈ О РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ 
СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА 

 
      I  У току 2021.год. служба одржавања спортских објеката је обављала следеће 
текуће послове  који се тичу одржавања  следећих спортских објеката: 
 
 
 СПОРТСКА ХАЛА 
 
 
       Током 2021.год. у спортској хали су обављани послови текућег одржавања 
хигијене ( свлачионица, холова, осталих просторија и машинско чишћење и прање 
паркета); Такође је вршено редовно  одржавање водоводне, хидрантске и електро 
мреже; поправка неисправних рефлектора; поправка семафора и замена стаклених 
табли на кошевима и затезних опруга на истим.Извршена је поправка гасне 
инсталације и гасних грејних калорифера. Испитивање исправности ПП апарата и 
хидрантске мреже.Техничка подршка приликом одржавања турнира и утакмица у 
рукомету као и утакмица Ж.Р.К.Зајечар; М.Р.К.Зајечар; К.К.Младост; К.К.Бин; К.М.Ф.; 
О.К.Тимок; О.К.Зајечар;  
       У спортској хали организовани су и тренинзи као и такмичења у каратеу, џудоу, 
гимнастици, атлетици, комбат-самбоу... 
 
 
 БАЗЕН 
 
       Служба одржавања спортских објеката је током летњих месеци у 2021.год.  
обављала  текуће послове  припреме градског базена  за летњу сезону: прање, 
варење, шмирглање базена, фарбање шкољке великог и малог базена, постављање 
тушева и чесама... монтажа и демонтажа сунцобрана, „гуменог“  програма за воду, 
дечијих играчака, кабина за пресвлачење, тушева, ремонт водоводне инсталације и 
санитарних просторија, редовно испитивање бактериолошке исправности воде;  
генерални ремонт пумпи за пречишћавање воде 
 
        Такође, служба одржавања спортских објеката је обављала послове на 
одржавању водоводне мреже на Вањином јазу, постављање чесми и тушева као и 
редовно одржавање хигијене простора. Извршен је ремонт фонтана на Поповој 
плажи и њихова монтажа и демонтажа. Редовно одржавање „балон сале“ у Великом 
Јасеновцу. За потребе одржавања разних манифестација вршена је монтажа и 
демонтажа бине у центру града, код Саборне цркве, у Великом Извору, у Бору, 
Брестовачкој Бањи, на Вашаришту за потребе одржавања РТС кроса ... 
      Такође су обављани текући послови на одржавању фудбалских терена као што 
су: редовно кошење, фарбање ограде.. 
 
 
 
 
 

 
      
 

                       СКИЈАЛИШТЕ 
 
       У току 2021.год. на скијалишту,  су извршени радови на припреми скијалишта за 
зимски период: монтажа заштитне ограде и осталих заштита на стубовима, монтажа 
сидара на вучним линијама, поправка и замена вучног ужета на сидрима, превоз и 
конзервирање ски топова и табача. Редовно одржавање ел.инсталације, водоводне 
и хидрантске инсталације, монтажа и демонтажа озвучења, ремонт и пуштање у рад 
пумпи за хидрантску мрежу, подизање затезног тега, затезање вучног ужета, замена 
котурача на вучној линији, замена преломних сигурносних прекидача на вучној 
линији, замена рефлектора на стази... 
      По окончању зиме, обављају се послови на демонтажи комплетне опреме која је 
била инсталирана у зимском периоду на објекту Скијалиште и обавља се редовно 
кошење ски стазе у летњој сезони.  
 
 ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА 
 
Послови на редовном одржавању постојећих спортских су следећи:  

- Постављање и фарбање металне мрежне ограде на игралишту у 
Гамзиграду; 

- Изградња ограде око игралишта на градском стадиону. Такође је на истом 
објекту извршена репарација водоводне инсталације за заливање траве; 

- Израда клупа са заштитом за резервне играче; 
- Редовно кошење и табање терена на стадиону и на помоћним 

игралиштима; 
- У насељу Кључ 3 поред редовног уређење терена, извршена је замена 

плексигласа  на кошаркашкој табли и постављање теретане на 
отвореном; 

- Извршено је постављање мреже на терену за одбојку на песку и 
постављање нових мрежа на рукометном терену у Вражогрнцу; 

- У Вратарници је извршена замена кошаркашких табли на спортским 
теренима.  

 
 
 
           II   На основу наведеног 
 

• Купљена следећа опрема и средства за одржавање: 
  
          Утрошен хлор у износу ..................................................  у износу 499.200,00дин. 
          Утрошена хлороводонична киселина .............................у износу 36.288дин. 
          Bakar sulfat........................................................................ у износу 18.000,00дин. 
          hor granule ........................................................................ у износу  25.920,00дин. 
          Услуга контроле исправности воде  ............................... у износу 71.600,00дин. 
          Сунцобрани за базен  ......................................................у износу  55.930,00дин. 
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 Градски стадион 
. 
            Мрежа за мини фудбал школаска ( 1 пар ) ................................ 13.980,00дин. 
             
                          Вражогрнац 
 
            Мрежа за одбојку на песку ( 1 ком.) .............................................. 15.900,00дин. 
            Гол за рукомет ( 2 ком.) ...................................................................46.000,00дин. 
            Мрежа за рукомет професионална  ( 1 пар ) ..................................16.000,00дин. 
               
                        Спортска хала 
 
           Мрежа за рукомет професионална ( 1 пар ).................................... 18.500,00дин. 
           Кош стаклена табла ( 1 ком.) ............................................................ 62.400,00дин. 
 
                         Кошаркашки терен у насељу Кључ 3 
 
         Кош табла – плексиглас ( 1 ком.) ...................................................... 38.400,00дин. 
         Теретана на отвореном у насељу Кључ 2  ......................................427.200,00дин. 
 
 Скијалиште   
          
        Поправка хидранта ............................................................................7.500,00дин. 
       Заваривање ски лифта .......................................................................9.000,00дин. 
       Подизиње тега и затезање сајле ( сервис ) ......................................26.000,00дин. 
       Израда краја сидара .......................................................................... 16.000,00дин. 
       Ролне и облоге котура ........................................................................100.608,00дин. 
 
 Вашариште / Градски стадион  
 
        Гумено црево ...................................................................................... 63.700,00дин. 
       Опрема за организацију вашара .........................................................22.870,00дин. 
       Мобилни тоалети ................................................................................144.000,00дин. 
       Ограда на стадиону .............................................................................. 60.000,00дин. 
       Клупе за резервне играче .....................................................................42.000,00дин. 
       Контрола и испитавање ПП апарата ....................................................54.456,00дин. 
       Нови ПП апарати .................................................................................. 39.902,00дин. 
       Постављање упутства за поступање у случају пожара(стадион).......24.000,00дин. 
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 Градски стадион 
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            Мрежа за мини фудбал школаска ( 1 пар ) ................................ 13.980,00дин. 
             
                          Вражогрнац 
 
            Мрежа за одбојку на песку ( 1 ком.) .............................................. 15.900,00дин. 
            Гол за рукомет ( 2 ком.) ...................................................................46.000,00дин. 
            Мрежа за рукомет професионална  ( 1 пар ) ..................................16.000,00дин. 
               
                        Спортска хала 
 
           Мрежа за рукомет професионална ( 1 пар ).................................... 18.500,00дин. 
           Кош стаклена табла ( 1 ком.) ............................................................ 62.400,00дин. 
 
                         Кошаркашки терен у насељу Кључ 3 
 
         Кош табла – плексиглас ( 1 ком.) ...................................................... 38.400,00дин. 
         Теретана на отвореном у насељу Кључ 2  ......................................427.200,00дин. 
 
 Скијалиште   
          
        Поправка хидранта ............................................................................7.500,00дин. 
       Заваривање ски лифта .......................................................................9.000,00дин. 
       Подизиње тега и затезање сајле ( сервис ) ......................................26.000,00дин. 
       Израда краја сидара .......................................................................... 16.000,00дин. 
       Ролне и облоге котура ........................................................................100.608,00дин. 
 
 Вашариште / Градски стадион  
 
        Гумено црево ...................................................................................... 63.700,00дин. 
       Опрема за организацију вашара .........................................................22.870,00дин. 
       Мобилни тоалети ................................................................................144.000,00дин. 
       Ограда на стадиону .............................................................................. 60.000,00дин. 
       Клупе за резервне играче .....................................................................42.000,00дин. 
       Контрола и испитавање ПП апарата ....................................................54.456,00дин. 
       Нови ПП апарати .................................................................................. 39.902,00дин. 
       Постављање упутства за поступање у случају пожара(стадион).......24.000,00дин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4. ИЗВЕШТАЈ О РЕДОВНОМ  ОДРЖАВАЊУ  КОМПЛЕКСА      
„ПОПОВА ПЛАЖА“       

 
 
       I  У одржавању спортско рекреационог комплекса Попова плажа,  у току 
2021.год. обављани  су текући послови на одржавању објекта као што су: припрема 
земљишта-риљање; ручно вађење пањева пречника 20-30цм; орезивање стабала до 
5м висине; орезивање шибља; механичко и хемијско скидање корозије са челичног 
расветног стуба; окопавање и зимско орезивање ружа; конзервирање тениских 
терена; чишћење канала на голф терену; фарбање лајсни на клупама; демонтажа и 
замена чамових лајсни на клупама; фарбање металних и дрвених корпи за отпадке; 
поправка рустик корпе; поправка капија на кошаркашком и рукометном терену; 
фарбање и заштита трибина на теренима за рукомет, мини пич, кошарка, тенис, шах; 
поправка жичаних корпи ( варење и фарбање), фарбање бетонских косина на 
купалишту 600м2; фарбање стубова на мосту ( канделабера); комплетна 
реконструкција дрвеног пешачког моста ( замена греда, дасака, фарбање истих 
сандолином...); реконструкција мостића на голф терену; одржавање и сређивање 
тениских терена; поправка и одржавање инвентара спортских терена ( замена 
дасака на мини пичу и фарбање истих, поправка капија на кошаркашком и 
рукометном терену и фарбање истих); рибање бране; сређивање плаже и 
постављање сунцобрана; бетонирање рупа у каналима на голф терену; израда новог 
стуба расвете на шеталишту на П.плажи; израда разних држача и шелни за потребе 
електричара; поправка ограде; израда нових клупа за резервне играче на теренима; 
поправка и фарбање ограде на голф терену; репарација светиљки, фењера на голф 
терену и фарбање истих; фарбање дрвених кућица на П.плажи; уградња нове ограде 
на тениским теренима; израда поклопца за воду на голф терену; поправка и 
фарбање дечијих играчака; чишћење чврстих застора; редовно сакупљање смећа са 
зелених површина; поправка и одржавање инвентара; поправка и постављање 
вртешке на дечијем игралишту на П.плажи; израда држача за рефлекторе и 
заставице на бандерама; израда 21 клупе за паркове у граду; редовно дежурство. 
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ПРИХОДИ СЛУЖБЕ ОДРЖАВАЊА СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА 
 2018-2021 

 
 
 
                   
 

ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА У 2021. ГОДИНИ 
 
 
       Предузеће као економско правни субјекат тежи да оствари што успешније 
пословање, постављајући своје пословне циљеве у оквир тржишног пословања и 
утврђеном пословном стратегијом користи расположиве материјалне и људске 
ресурсе у сврху потпуне реализације, руководећи се применом економских принципа 
пословања. Свеобухватна, доследна и истовремена искоришћеност расположивих 
ресурса представљају меру успешности Предузећа. 
  
        У циљу побољшања пословања, предузеће ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар 
тежи ка остварењу следећих  мера:  
 

- Економично и рентабилно пословање свих организационих делова 
предузећа; 

- Подизање свести запослених по питању одговорности у смислу 
рационалног пословања; 

- Професионбално оспособљавање запослених; 
- Унапређења система управљања, руковођења и организације на нивоу 

предузећа; 
- Унапређење линије руковођења, надзора и контроле; 
- Сарадња са Оснивачем по питању доношења неопходне законске 

процедуре;  
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ПРИХОДИ СЛУЖБЕ ОДРЖАВАЊА СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА 
 2018-2021 

 
 
 
                   
 

ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА У 2021. ГОДИНИ 
 
 
       Предузеће као економско правни субјекат тежи да оствари што успешније 
пословање, постављајући своје пословне циљеве у оквир тржишног пословања и 
утврђеном пословном стратегијом користи расположиве материјалне и људске 
ресурсе у сврху потпуне реализације, руководећи се применом економских принципа 
пословања. Свеобухватна, доследна и истовремена искоришћеност расположивих 
ресурса представљају меру успешности Предузећа. 
  
        У циљу побољшања пословања, предузеће ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар 
тежи ка остварењу следећих  мера:  
 

- Економично и рентабилно пословање свих организационих делова 
предузећа; 

- Подизање свести запослених по питању одговорности у смислу 
рационалног пословања; 

- Професионбално оспособљавање запослених; 
- Унапређења система управљања, руковођења и организације на нивоу 

предузећа; 
- Унапређење линије руковођења, надзора и контроле; 
- Сарадња са Оснивачем по питању доношења неопходне законске 

процедуре;  

 
 
 

- Брига о заштити запослених на раду; 
- Инвестирање у возила и опрему; 
- Развој информационог система унапређивањем и осавремењивањем 

базе података у циљу ефикаснијег  и бржег обављања послова; 
 
   

 
 

-ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПЛАНА И ИЗВРШЕЊА У ДИНАРИМА 
ЗАПЕРИОД ОД 01.01.2021.- 31.12.2021.  

                                                                                   

I 

PRIHODI   

Red.br Prihodi Plan za 2021 Izvrsenje za 2021 Izvrsenje 
u % 

1 Prihodi od subvencija 0,00 0,00  0,00 

2 Prihodi od vrsenja usluga sluzbe zelenila 49.086.000,00 45.689.139,00 93,80 

3 Prihodi od vrsenja usluga rasveta 34.000.000,00 28.689.813,00 84,38 

4 Prihodi od zakupnine objekata 3.300.000,00 1.185.324,00 35,92 

5 Prihodi od odrzavanja sportskih objekata  10.000.000,00 8.226.572,00 82,27 

6 Prihodi od prodaje ulaznica na bazenu 5.000.000,00 3.385.917,00 67,72 

7 Prihod od skole plivanja 400.000,00 430.000,00  107,50 

8 Prihod od skijalista 500.000,00 32.292,00  6,46 

9 Prihod od ulaznica 100.000,00 0,00  0,00 

10 Prihodi od ostalih usluga 3.700.000,00 103.833,00 2,81 

11 Prihodi od javnih radova 01 15.000.000,00 890.603,00  5,94 

12 Prihodi od  reklama 350.000,00 0,00  0,00 

13 Ostali nepredvidjeni prihodi 1.800.000,00 286.684,00 15,93 

14 Prihodi od usluga izdavanja bine 1.000.000,00 170.000,00 17,00 

15 Prihodi od vasara 13.500.000,00 5.426.417,00  40,20 

  UKUPNO PRIHODI: 137.736.000,00 94.516.594,00 68,62 
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RASHODI   
Red.b

r. Troškovi Plan za 2021 Izvrsenje za 2021 Izvrsenje 
u % 

1 Materijal za tek. i invest. održavanje osn. 
sred. 1.500.000,00 1.345.958,00 89,73 

2 Troskovi nabavke sadnog 
mater.,djubriva,zemlje… 5.000.000,00 1.756.451,00 35,13 

4 Kancelarijski materijal 200.000,00 78.646,00 39,32 

4 Materijal za održavanje higijene 300.000,00 190.953,00 63,65 

5 Troskovi ostalog materijala 1.600.000,00 827.246,00 51,70 

6 Stručna literatura 250.000,00 193.734,00 77,49 

7 Potrošni materijal 6.700.000,00 2.869.945,00 42,84 

8 Parkovski mobilijar  0,00 0,00 

9 HTZ opremа 500.000,00 44.827,00 8,97 

10 Hlor 500.000,00 416.000,00 83,20 

11 Gorivo 3.000.000,00 2.023.942,00 67,46 

12 Električna energija 6.000.000,00 4.831.320,00 80,52 

13 Prirodni gas 1.200.000,00 500.000,00 41,67 

14 Alat i inventar  600.000,00 391.859,00 65,31 

15 Troskovi bruto zarada 53.496.000,00 47.044.106,00 87,94 

16 Nabavka opreme 1.000.000,00   0,00 

17 Naknada po ugovoru o PP poslovima 15.000.000,00 7.405.049,00 49,37 

18 Pomoć zaposlenom (smrt, bolest,...) 100.000,00 34.400,00  34,40 

19 Naknada za prevoz  1.400.000,00 107.507,00 7,68 

20 Naknade troskova sluzbenog putovanja  100.000,00 10.330,00 10,33 

21 Dnevnice za službeno putovanje 100.000,00 27.872,00 27,87 

22 Ostala davanja zaposlenima (8.mart, Nova 
godina) 100.000,00 31.500,00 31,50 

23 Transportne usluge 300.000,00 88.000,00 29,33 

24 Troškovi telefona, mobilnih telefona, GPRS i 
PTT  200.000,00 115.242,00 57,62 

25 Usluge za tekuće održavanje osnovnih 
sredstava 1.500.000,00 846.082,00 56,41 

26 Zakup opreme 300.000,00 280.000,00 93,33 

27 Reklama i propaganda (oglasi na TV i radiju) 50.000,00 46.530,00 93,06 

28 Troškovi ostalih usluga 1.200.000,00 925.025,00 77,09 

29 Voda 2.700.000,00 1.303.660,00 48,28 

30 Materijal za rekonstrukciju rasvete 8.000.000,00 4.267.142,00 53,34 

31 Elektromaterijal za odrzavanje javne rasvete 3.900.000,00 3.240.323,00 83,09 
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RASHODI   
Red.b

r. Troškovi Plan za 2021 Izvrsenje za 2021 Izvrsenje 
u % 

1 Materijal za tek. i invest. održavanje osn. 
sred. 1.500.000,00 1.345.958,00 89,73 

2 Troskovi nabavke sadnog 
mater.,djubriva,zemlje… 5.000.000,00 1.756.451,00 35,13 

4 Kancelarijski materijal 200.000,00 78.646,00 39,32 

4 Materijal za održavanje higijene 300.000,00 190.953,00 63,65 

5 Troskovi ostalog materijala 1.600.000,00 827.246,00 51,70 

6 Stručna literatura 250.000,00 193.734,00 77,49 

7 Potrošni materijal 6.700.000,00 2.869.945,00 42,84 

8 Parkovski mobilijar  0,00 0,00 

9 HTZ opremа 500.000,00 44.827,00 8,97 

10 Hlor 500.000,00 416.000,00 83,20 

11 Gorivo 3.000.000,00 2.023.942,00 67,46 

12 Električna energija 6.000.000,00 4.831.320,00 80,52 

13 Prirodni gas 1.200.000,00 500.000,00 41,67 

14 Alat i inventar  600.000,00 391.859,00 65,31 

15 Troskovi bruto zarada 53.496.000,00 47.044.106,00 87,94 

16 Nabavka opreme 1.000.000,00   0,00 

17 Naknada po ugovoru o PP poslovima 15.000.000,00 7.405.049,00 49,37 

18 Pomoć zaposlenom (smrt, bolest,...) 100.000,00 34.400,00  34,40 

19 Naknada za prevoz  1.400.000,00 107.507,00 7,68 

20 Naknade troskova sluzbenog putovanja  100.000,00 10.330,00 10,33 

21 Dnevnice za službeno putovanje 100.000,00 27.872,00 27,87 

22 Ostala davanja zaposlenima (8.mart, Nova 
godina) 100.000,00 31.500,00 31,50 

23 Transportne usluge 300.000,00 88.000,00 29,33 

24 Troškovi telefona, mobilnih telefona, GPRS i 
PTT  200.000,00 115.242,00 57,62 

25 Usluge za tekuće održavanje osnovnih 
sredstava 1.500.000,00 846.082,00 56,41 

26 Zakup opreme 300.000,00 280.000,00 93,33 

27 Reklama i propaganda (oglasi na TV i radiju) 50.000,00 46.530,00 93,06 

28 Troškovi ostalih usluga 1.200.000,00 925.025,00 77,09 

29 Voda 2.700.000,00 1.303.660,00 48,28 

30 Materijal za rekonstrukciju rasvete 8.000.000,00 4.267.142,00 53,34 

31 Elektromaterijal za odrzavanje javne rasvete 3.900.000,00 3.240.323,00 83,09 

 
32 Troškovi izvoženja smeća 450.000,00 560.006,00 124,45 

33 Analiza vode na bazenu 150.000,00 79.280,00 52,85 

34 Amortizacija 1.300.000,00 922.574,00 70,97 

35 Troškovi revizije finansijskih izveštaja 150.000,00 91.000,00 60,67 

36 Advokatske usluge 100.000,00 16.215,32 16,22 

37 Zdravstvene usluge 80.000,00 28.080,00 35,10 

38 Troškovi održavanja programa na računarima 200.000,00 148.000,00 74,00 

39 Troškovi ostalih neproizvodnih usluga 800.000,00 388.954,00  48,62 

40 Reprezentacija 150.000,00 51.190,00 34,13 

41 Osiguranje 300.000,00 118.665,00 39,56 

42 Platni promet (provizija) 120.000,00 118.359,00 98,63 

43 Porez na upotrebu motornih vozila 
(registracija) 200.000,00 206.246,00 103,12 

44 Takse 100.000,00 44.754,00 44,75 

45 Troskovi izrade Plana sumsko privredne 
osnove 490.000,00 490.000,00  100,00 

46 Otpremnina za odlazak u penziju 300.000,00 179.960,00 59,99 

47 Troškovi rezervisanja za naknade-otpremnine 400.000,00 702.041,00 175,51 

48 Troškovi za ostala rezervisanja 200.000,00 / 0,00 

49 Rashodi  kamata i drugi fin.rashodi 400.000,00 200.313,00 50,08 

50 Lokalna Komunalna taksa 150.000,00 121.056,00 80,70 

51 Troškovi  zastite zivotne sredine 100.000,00  50.000,00 50,00 

52 Porez na imovinu 800.000,00 793.261,00 99,16 

53 Ugovor o delu i rad preko agencija 1.500.000,00 1.304.160,00 86,94 

54 Drugi nepomenuti rashodi 900.000,00 121.908,00 13,55 

55 Materijal za izradu dekorativne rasvete 4.000.000,00 1.704.233,00 62,61 

56 Gradjevinski radovi 7.000.000,00 4.736.408,00 67,66 

57 Troškovi obezvređivanja potraživanja 300.000,00 / / 

  UKUPNO RASHODI: 137.436.000,00 94.420.312,00 68,70 
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Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 
ПРИХОДА И РАСХОДА 

     
     

Ред.бр РЕКАПИТУЛАЦИЈА План  
01-12.2021 

Извршење 
 01-12.2021 

Извршењ
е у % 

1 УКУПНИ ПРИХОДИ 137.736.000,
00 

94.516.594,
00 68,62 

2 УКУПНИ РАСХОДИ 137.436.000,
00 

94.420.312,
00 68,70 

3 ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 300.000,00 96.282,00              
4 ОБРАЧУНАТ ПОРЕЗ  70.360,00  

5 ДОБИТ ПОСЛЕ ОПОРЕЗИВАЊА/НЕТО 
ДОБИТАК 

 
25.922,00 

  
II 

 
       ЈКП“Тимок-одржавање“Зајечар  је закључио уговор о финансијском лизингу 
ради куповине камиона сандучара марке IVECO у 60 месечних рата.  
На дан 31.12.2021.год.  укупан преостали  дуг је 2.360.648,79 дин. Датум исплате 
последње рате је 05.05.2025.год.    
      Субвенције нису планиране у 2021.год. 
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Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 
ПРИХОДА И РАСХОДА 

     
     

Ред.бр РЕКАПИТУЛАЦИЈА План  
01-12.2021 

Извршење 
 01-12.2021 

Извршењ
е у % 

1 УКУПНИ ПРИХОДИ 137.736.000,
00 

94.516.594,
00 68,62 

2 УКУПНИ РАСХОДИ 137.436.000,
00 

94.420.312,
00 68,70 

3 ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 300.000,00 96.282,00              
4 ОБРАЧУНАТ ПОРЕЗ  70.360,00  

5 ДОБИТ ПОСЛЕ ОПОРЕЗИВАЊА/НЕТО 
ДОБИТАК 

 
25.922,00 

  
II 

 
       ЈКП“Тимок-одржавање“Зајечар  је закључио уговор о финансијском лизингу 
ради куповине камиона сандучара марке IVECO у 60 месечних рата.  
На дан 31.12.2021.год.  укупан преостали  дуг је 2.360.648,79 дин. Датум исплате 
последње рате је 05.05.2025.год.    
      Субвенције нису планиране у 2021.год. 
 
 

 

 
IV 

 
 МЕРЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОЗИТИВНОГ ПОСЛОВАЊА 
 
              Предузеће као економско правни субјект тежи да оствари што успешније 
пословање, постављајући своје пословне циљеве у оквир тржишног пословања и 
утврђеном пословном стратегијом користи расположиве материјалне и људске 
ресурсе у сврху потпуне реализације, руководећи се применом економских принципа 
пословања. Свеобухватна, доследна и истовремена искоришћеност расположивих 
ресурса представљају меру успешности Предузећа .             
 
              JKП „Тимок-одржавање“Зајечар је пословањем у 2021.год. остварио 
позитиван финансијски резултат у нето износу од 25.922,45дин. 
               50% добити  у износу од 12.961,23 дин. биће  уплаћен Граду Зајечару у 
складу са Одлуком о оснивању ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар, док ће разлика 
добити остати нераспоређена у износу од 12.961,22 дин. 
             Предузеће и даље тежи на улагању знатних средства на сервисирању и 
обнову основних средства и објеката којим предузеће управља и одржава. 
 
             Интенције ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар у наредном периоду треба да 
буду: 

- Наставити опремање предузећа адекватном механизацијом и опремом, 
као и наставити са обуком и усавршавањем запослених 
 

- Наставак иницијативе за уређење свих неуређених зелених површина,  и 
изградња нових дечијих игралишта и спортских објеката 

  
V 

 
                                   КОМЕНТАР ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА  
         
        Финансијски извештај ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар за 2021.год. је састављен 
у складу са Законом о рачуноводству („Сл гласник РС“ бр. 62/2013) и другим 
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стандарди, Међународни стандарди финансијског извештавања и тумачења која су 
на снази за годину за коју се извештава 31.12.2021.год. 
       Извршена је ревизија финансијсих извештаја ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар за 
2021.год.у складу са Законом о рачуноводству и ревизији и Међународним 
стандардима ревизје. 
       Добијено је позитивно мишљење, у смислу да финансијски извештаји приказују 
истинито и објективно, по свим значајним питањима, финансијску позицију на дан 
31.12.2021.год. као и резултате пословања у складу са рачуноводственим прописима 
важећим у Републици Србији, заснованим на Закону о рачуноводству и 
рачуноводственим политикама обелодањеним у Напомени уз финансијске 
извештаје. 
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        2021.год. је година успешне реализације послова који су постали стандардни 
послови предузећа, као што су текуће одржавање спортских објеката, одржавање и  
формирање нових зелених  градских површина, дечијих игралишта, уклањање 
растиња поред путева, одржавање јавне расвете у граду и сеоским  месним 
заједницама као и организација вашара, што је допринело куповину опреме која је 
неопходна за оптималну реализацију постављених задатака од стране Оснивача и 
грађана као корисника наших услуга. 
         ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар је у складу са Законом урадио редован попис 
постројења и опреме, земљишта, некретнине, ванбилансне пасиве, 
репроматеријала-расвете, ситног инвентара и ванбилансне активе како сопствене 
имовине тако и имовине од других која је у власништву Града Зајечара. Том 
приликом су пописне комисије утврдиле да је крајње неопходно извршити расход 
средстава са правом коришћења, у власништву Града Зајечара и која услед 
дугогодишње употребе и дотрајалости више нису у исправном и функционалном 
стању за даљу употребу. О истом је сачињен Извештај који је усвојен на Надзорном 
одбору предузећа и  достављен Оснивачу на даље поступање. 
          У свом пословању у току 2021.год.,  ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар је успео  
да сведе  трошкове текућег пословања  на  неопходне мере и оствари позитивни 
финансијски резултат. Тиме је предузеће показало оправданост свог постојања у 
општем интересу за град Зајечар и његове грађане. 
 
 

VI 
 

        Саставни део Годишњег извештаја о раду ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар за 
2021.год. је мишљење независног ревизора које се налази у прилогу овог 
материјала.  
                                                                    
 
 
 
 
                           
                                                             
                                                                                          ЈКП „Тимок-оджавање“Зајечар                                                            
                                                      
                                                                                            _________________________ 
                                                                                                      в.д.директора                                                                             
                                                                                                Љубиша Трифуновић 
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На основу члана 63. став 1. и став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. 

ласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. тачка 62. Статута Града Зајечара ("Сл. 
лист Града Зајечара", број 4/19 и 67/21), Скупштина Града Зајечара, на седници 
одржаној  09.05.2022. године, донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

о усвајању Финансијског извештаја 
Јавног комуналног предузећа "Тимок - одржавање" Зајечар за 2021. годину 

 
I 

 
 Усваја се Финансијски извештај Јавног комуналног предузећа "Тимок - 
одржавање" Зајечар, за 2021. годину, који је Одлуком бр. 293, усвојио Надзорни 
одбор овог Јавног комуналног предузећа на седници одржаној 25.03.2022. године, а 
који чини саставни део овог решења. 
 

II 
 
 Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара". 
 
 
 I број: 02-62/2022 
 У Зајечару, 09.05.2022. године 
 

 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
          
                                                                                              
 

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Стефан Занков,с.р. 
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NAPOMENE

IZVEŠTAJE

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
TIMOK-ODRŽAVANJE, ZAJEČAR

Zaječar, februar 2022. godine

 

 

 
 
 
 
 
 

NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ 
 

1. OPŠTE INFORMACIJE 
 

JKP Timok-održavanje je javno preduzeće (u daljem tekstu: »Preduzeće«) osnovano 28.11. 
2017. godine skupštinskom Odlukom o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Timok- 
održavanje, Zaječar (Sl. list Grada Zaječara br. 43/17, 47/17 i 10/20) u cilju obezbeđivanja 
uslova za obavljanje delatnosti od opšteg interesa Grada Zaječar, kao i redovnog 
zadovoljavanja potreba korisnika proizvoda i usluga. 

 
JKP Timok-održavanje je registrovano kod Agencije za privredne registre rešenjem broj BD 
3985/2018 od 23. januara 2018. godine. 

Osnovna delatnost Preduzeća je usluge uređenja i održavanje okoline. 

Sedište Preduzeća: Zaječar 
Adresa: 7. Septembra bb 
Vreme osnivanja: 28.11.2017. godine 
Matični broj: 21354554 
Šifra i naziv pretežne delatnosti: 8130 
PIB: 110479887 

 
Preduzeće je razvrstano u malo pravno lice. Preduzeće kao matično pravno lice sastavlja 
finansijske izveštaje i shodno članu 20. Zakona o računovodstvu primenjuje Međunarodne 
standarde finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica. 

 
Prosečan broj zaposlenih po osnovu stanja krajem svakog meseca prema podacima za 2021. 
godinu iznosi 42. 

 
Reviziju finansijskih izveštaja za prethodnu godinu izvršio je COR Consult doo. Beograd i 
izrazio pozitivno mišljenje. 

 
U skladu sa članom 6. Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, br. 73/2019 i i 44/21) 
Preduzeće je razvrstano u malo pravno lice i prema stavu 1 člana 26. Zakona o reviziji 
(„Službeni glasnik RS“, br. 73/2019) obavezno je da izvrši reviziju finansijskih izveštaja. 

 
Finansijski izveštaji su odobreni za usvajanje od strane Nadzornog odbora. 
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2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH 
IZVEŠTAJA 

 
Osnove za sastavljanje finansijskih izveštaja 

 
Finansijski izveštaji Preduzeća su sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu (Službeni 
glasnik RS, br. 73/2019) i drugim računovodstvenim propisima koji se primenjuju u Republici 
Srbiji. 

 
Na osnovu Zakona o računovodstvu, pravna lica i preduzetnici u Republici Srbiji su u obavezi 
da vođenje poslovnih knjiga, priznavanje i procenjivanje imovine i obaveza, prihoda i 
rashoda, sastavljanje, prikazivanje, dostavljanje i obelodanjivanje finansijskih izveštaja vrše u 
skladu sa zakonskom i profesionalnom regulativom, koja podrazumeva Konceptualni okvir za 
finansijsko izveštavanje („Okvir“), Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja za mala 
i srednja preduzeca(„MSFI za MSP“), kao i tumačenja koja su sastavni deo standarda. 

 
Prevod Okvira, MSFI za MSP i tumačenja, izdatih od strane Odbora za međunarodne 
računovodstvene standarde i Komiteta za tumačenja međunarodnih standarda finansijskog 
izveštavanja, utvrđuje se rešenjem Ministra finansija i objavljuje u Službenom glasniku RS. 
Do datuma sastavljanja finansijskih izveštaja za 2021. godinu primenjuju se prevedeni i 
objavljeni standardi i tumačenja standarda odnosno (»Sl. Glasnik RS« br. br. 83/18 MSFI ZA 
MSP). 
Shodno tome, prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja Preduzece primenjuje MRS, MSFI i 
tumačenja koja su na snazi za godinu koja se završava 31. decembra 2021. godine. 

 
Prezentacija finansijskih izveštaja 

Finansijski izveštaji su prikazani u formatu propisanom Pravilnikom o sadržini i formi 
obrazaca finansijskih izveštaja i sadržini i formi obrasca statističkog izveštaja za privredna 
društva, zadruge i preduzetnike (Službeni glasnik RS, br. 89/2020). 

 
Finansijski izveštaji su iskazani u hiljadama dinara (RSD), osim ukoliko nije drugačije 
navedeno. Dinar predstavlja zvaničnu izveštajnu valutu u Republici Srbiji. 

 
Uporedni podaci prikazani su u hiljadama dinara (RSD), važećim na dan 31. decembra 2021. 
godine. 

 
Prezentovani finansijski izveštaji predstavljaju pojedinačne finansijske izveštaje Preduzeća. 

 
Računovodstveni metod 

Finansijski izveštaji su sastavljeni po metodu prvobitne nabavne vrednosti (istorijskog 
troška). 
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3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA 
 

3.1. Pravila procenjivanja – osnovne pretpostavke 
 

Finansijski izveštaji su sastavljeni 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. 

 
Finansijski izveštaji su sastavljeni pod pretpostavkom da će Preduzeće da posluje u 
neograničenom vremenskom periodu i da će da nastavi sa poslovanjem i u doglednoj 
budućnosti. 

 
3.2. Priznavanje elemenata finansijskih izveštaja 

 
Sredstvo se priznaje u bilansu stanja kada je verovatno da će po osnovu korišćenja sredstava 
buduće ekonomske koristi priticati u Preduzeće 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 Preduzeća. 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. 

 
3.3. Preračunavanje stranih sredstava plaćanja i računovodstveni tretman 

kursnih razlika 
 

Poslovne promene nastale u stranoj valuti su preračunate u dinare po srednjem kursu 
utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza u Srbiji, koji je važio na dan poslovne 
promene. 
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Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunati su u dinare po 
srednjem kursu utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza za taj dan. 

 
Neto pozitivne ili negativne kursne razlike, nastale prilikom poslovnih transakcija u stranoj 
valuti i prilikom preračuna pozicija bilansa stanja iskazanih u stranoj valuti, evidentirane su u 
korist ili na teret bilansa uspeha. 

 
Nemonetarne stavke koje se vrednuju po principu istorijskog troška izraženog u stranoj valuti 
preračunate su po istorijskom kursu važećem na dan inicijalne transakcije. 

 
Srednji kursevi za devize, utvrđeni na međubankarskom tržištu deviza, primenjeni za preračun 
deviznih pozicija bilansa stanja u dinare, za pojedine glavne valute su bili sledeći: 

 
  31.12.2021. 31.12.2020.  

1 EUR   117,5821 117.5802   
 
 
 

3.4. Koeficijenti rasta potrošačkih cena u Republici Srbiji (godišnja inflacija): 
 

Mesec 2021. 2020. 
Januar 0,011 0,020 
Februar 0,012 0,019 
Mart 0,018 0,013 
April 0,028 0,006 
Maj 0,036 0,007 
Jun 0,033 0,016 
Jul 0,033 0,020 
Avgust 0,043 0,019 
Septembar 0,057 0,018 
Oktobar 0,066 0,020 
Novembar 0,075 0,019 
Decembar 0,079 0,013 

 
 

3.5. Troškovi pozajmljivanja 
 

Troškovi pozajmljivanja se odnose na kamate i druge troškove koji nastaju u vezi sa 
pozajmljivanjem sredstava. Svi troškovi pozajmiljivanja treba da se priznaju kao rashod u 
dobitku ili gubitku u periodu u kom su nastali. 

 
3.6. Umanjenje vrednosti imovine 

Na dan svakog bilansa stanja, Preduzeće 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, Preduzeće procenjuje nadoknadivi iznos 
jedinice koja generiše novac, a kojoj to sredstvo pripada. 
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Nadoknadiva vrednost je neto ostvariva vrednost 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. 

 
3.7. Nematerijalna imovina 

 
Nematerijalna imovina se priznaje 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 Odeljkom 18 MSFI za MSP – 
Nematerijalna imovina osim gudvila. Početno priznavanje nematerijalne imovine 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 se obračunava proporcionalnom metodom, primenom stopa koje se utvrđuju na 
osnovu procenjenog korisnog veka sredstava, koji odražavaju sledeće stope: 

 
Softveri 20% 
Licence 20% 
Patenti, franšiza 20% 
Dugoročni zakup 20% 
Ulaganja u razvoj 20% 

 
Nematerijalna imovina čije je vreme utvrđeno ugovorom amortizuje se u rokovima koji 
proizilaze iz ugovora. 

 
3.8. 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. 

Nekretnine, postrojenja i oprema se kapitalizuju ako je vek njihovog korišćenja duži od jedne 
godine i ako je njena pojedinačna vrednost veća od 50.000 RSD. 

 
Naknadna ulaganja u nekretnine, postrojenja i opremu, koja imaju za cilj produženje korisnog 
veka upotrebe ili povećanje kapaciteta, povećavaju knjigovodstvenu vrednost. 
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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 nekretnina, postrojenja 
i opreme stavljenih u upotrebu tokom godine, primenom proporcionalne metode u toku 
procenjenog korisnog veka upotrebe sredstava, koji odražavaju sledeće stope: 

 
Građevinski objekti 2,5% 
Putnicka i motorna vozila 10-15% 
Računari 30% 
Nematerijalna ulaganja 20% 
Ostala oprema 6,67% 

 
Obračun amortizacije počinje danom stavljanja ovih sredstava 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. 

 
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 (kao razlika 
između neto prodajne vrednosti i knjigovodstvene vrednosti) odnosno gubici od otpisa 
sredstva (u visini knjigovodstvene vrednosti) priznaju se u bilansu uspeha odgovarajućeg 
perioda. 

 

3.9. Investicione nekretnine 
 

Ova imovina obuhvata zemljište i građevinske objekte namenjene izdavanju u zakup. Početno 
priznavanje investicionih nekretnina se vrši po nabavnoj ceni. 

 
Nakon početnog priznavanja, investicione nekretnine se knjiže po njihovoj nabavnoj vrednosti 
umanjenoj za ukupnu eventualnu akumuliranu amortizaciju i ukupne eventualne akumulirane 
gubitke zbog umanjenja vrednosti. 

 
3.10. Biološka sredstva 

 
Biološka sredstva obuhvataju: šume, višegodišnje zasade, osnovno stado i biološka sredstva u 
pripremi. Višegodišnji zasadi obuhvataju: vinograde, voćnjake i hmeljnike. 

 
Šume se procenjuju po osnovu prirodnog prirasta. Efekat procene šuma je prihod od 
usklađivanja vrednosti prirasta. 

 
Višegodišnji zasadi i osnovno stado se procenjuju po poštenoj vrednosti. Pozitivni efekti su 
prihodi od usklađivanja vrednosti a negativni efekti rashodi po osnovu obezvređenja. U 
bilansu višegodišnji zasad i osnovna stada se priznaju po fer vrednosti umanjenoj za troškove 
prodaje Odeljak 34 MSFi za MSP - Specijalizovane aktivnosti. 
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3.11. Zalihe 

Zalihe se vrednuju po nabavnoj vrednosti, odnosno ceni koštanja, ili neto ostvarivoj 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 ostvariva 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. 
 

3.12. Učešća u kapitalu zavisnih društava 

Zavisna društva su pravna lica koja se nalaze pod kontrolom Društva. Kontrola podrazumeva 
moć upravljanja finansijskim i poslovnim politikama zavisnog društva. Smatra se da kontrola 
postoji kada Društvo poseduje, direktno ili indirektno, više od polovine vlasničkih ili 
glasačkih prava u zavisnom društvu. Učešća u kapitalu zavisnih društava priznaju se po 
nabavnoj vrednosti. 

 
3.13. Finansijski instrumenti 

 
Finansijski instrumenti se inicijalno vrednuju po fer vrednosti uvećanoj za troškove 
transakcija koji su direktno pripisivi nabavci ili emitovanju finansijskog sredstva ili 
finansijske obaveze, izuzev finansijskih sredstava i finansijskih obaveza koje se vrednuju po 
fer vrednosti kroz bilans uspeha, kod kojih se ovi troškovi direktno priznaju u okviru bilansa 
uspeha. 

 
Finansijska sredstva i obaveze se priznaju u bilansu stanja od momenta kada je Preduzeće 
ugovornim odredbama vezano za instrument. 

 
Finansijske obaveze 
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. 

3.14. Porez na dobitak 
 

Tekući porez 
Porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa propisima o 
oporezivanju Republike Srbije. Konačni iznos obaveze poreza na dobitak utvrđuje se 
primenom poreske stope od 15% na poresku osnovicu utvrđenu u poreskom bilansu 
Preduzeća. Poreska osnovica prikazana u poreskom bilansu uključuje dobitak prikazan u 
zvaničnom bilansu uspeha koji se koriguje za stalne razlike koje su definisane propisima o 
oporezivanju porezom na dobit Republike Srbije. 
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Republički propisi ne predviđaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao 
osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg 
perioda mogu se koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne 
duže od 5 godina. 

 
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. 

 
Odloženi porez se obračunava po poreskim stopama za koje se očekuje da će se primenjivati u 
periodu kada se sredstvo realizuje ili obaveza izmiruje. Odloženi porez se evidentira na teret 
ili u korist bilansa uspeha, osim kada se odnosi na pozicije koje se evidentiraju direktno u 
korist ili na teret kapitala, i u tom slučaju se odloženi porez takođe raspoređuje u okviru 
kapitala. 

 
3.15. Primanja zaposlenih 

Porezi i doprinosi na zarade i naknade zarada 
U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Preduzeće je u obavezi da plaća 
doprinose državnim fondovima kojima se obezbeđuje socijalna sigurnost zaposlenih. Ove 
obaveze uključuju doprinose za zaposlene na teret poslodavca u iznosima obračunatim po 
stopama propisanim relevantnim zakonskim propisima. Preduzeće je, takođe, obavezno da od 
bruto plata zaposlenih obustavi doprinose i da ih, u ime zaposlenih, uplati tim fondovima. 
Doprinosi na teret poslodavca i doprinosi na teret zaposlenog se knjiže na teret rashoda 
perioda na koji se odnose. 

 
Preduzeće nije uključeno u druge oblike penzijskih planova i nema nikakvih obaveza po ovim 
osnovama 

 
Otpremnine 
U skladu sa Zakonom o radu, Preduzeće ima obavezu da zaposlenom isplati otpremninu 
prilikom odlaska u penziju u iznosu dve prosečne zarade ostvarene u Republici Srbiji prema 
poslednjem objavljenom podatku Republikčkog organa za poslove statistike. Preduzeće je 
izvršilo procenu sadašnje vrednosti ove obaveze i formiralo odgovarajuće rezervisanje po tom 
osnovu. 

Jubilarne nagrade 
Pored toga, Preduzeće je u obavezi da isplati i jubilarne nagrade za 10, 20 i 30 godina 
neprekidnog rada u Preduzeću. Jubilarna nagrada se utvrđuje na osnovu iznosa prosečne 
mesečne zarade u Preduzeću, ostvarene u mesecu koji prethodi mesecu isplate, i to u rasponu 
od 50% do 70% osnovne zarade. 
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prilikom odlaska u penziju u iznosu dve prosečne zarade ostvarene u Republici Srbiji prema 
poslednjem objavljenom podatku Republikčkog organa za poslove statistike. Preduzeće je 
izvršilo procenu sadašnje vrednosti ove obaveze i formiralo odgovarajuće rezervisanje po tom 
osnovu. 

Jubilarne nagrade 
Pored toga, Preduzeće je u obavezi da isplati i jubilarne nagrade za 10, 20 i 30 godina 
neprekidnog rada u Preduzeću. Jubilarna nagrada se utvrđuje na osnovu iznosa prosečne 
mesečne zarade u Preduzeću, ostvarene u mesecu koji prethodi mesecu isplate, i to u rasponu 
od 50% do 70% osnovne zarade. 

 

 

 

3.16. Lizing 
 

Lizing se klasifikuje kao finansijski lizing u svim slučajevima kada se ugovorom o lizingu na 
Preduzeće prenose svi rizici i koristi koje proizilaze iz vlasništva nad sredstvima. Svaki drugi 
lizing se klasifikuje kao operativni lizing. 

Sredstva koja se drže po ugovorima o finansijskom lizingu se priznaju u bilansu stanja 
Preduzeća u visini sadašnjih minimalnih rata lizinga utvrđenih na početku perioda lizinga. 
Odgovarajuća obaveza prema davaocu lizinga se uključuje u bilans stanja kao obaveza po 
finansijskom lizingu. Sredstva koja se drže na bazi finansijskog lizinga amortizuju se tokom 
perioda korisnog veka trajanja, u zavisnosti od toga koji je od ova dva perioda kraći. 

 
Zakupi kod kojih zakupodavac zadržava značajniji deo rizika i koristi od vlasništva 
klasifikuju se kao operativni lizing. Plaćanja po osnovu ugovora o operativnom lizingu 
priznaju se u bilansu uspeha ravnomerno kao trošak tokom perioda trajanja lizinga. 

 
3.17 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. 

 
U poslovnoj godni se priznaju svi prihodi i rashodi koji se odnose na poslovnu godinu bez 
obzira na datum njihove naplate odnosno isplate. 

 
 

4. ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE PROCENE 
 

Sastavljanje finansijskih izveštaja zahteva od rukovodstva 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: 

 
4.1. Korisni vek nekretnina, postrojenja i opreme 

 
Društvo 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 predviđenom tehnološkom napretku i 
promenama ekonomskih i industrijskih faktora. 

 
Ukoliko se sadašnja procena razlikuje od prethodnih procena, promene u poslovnim knjigama 
Društva se evidentiraju u skladu sa Odeljkom 10 MSFI za MSP Računovodstvene politike, 
procene i greške. Ove procene mogu da imaju značajne efekte na knjigovodstvenu vrednost 
nekretnina, postrojenja i opreme kao i na iznos amortizacije tekućeg obračunskog perioda. 
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4.2. Umanjenje vrednosti imovine 
 

Na dan bilansa stanja, Društvo 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 novčanih tokova mogu da 
utiču na knjigovodstvenu vrednost odnosne imovine. 

 
4.3. 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. 

 
4.4. Ispravka vrednosti zastarelih zaliha i zaliha sa usporenim obrtom 

 
Društvo vrši ispravku vrednosti zastarelih zaliha kao i zaliha sa usporenim obrtom. Pored 
toga, određene zalihe Društva vrednovane su po njihovoj neto ostvarivoj vrednosti. Procena 
neto ostvarive 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. 

 
4.5. Sudski sporovi 

 
Prilikom odmeravanja i priznavanja rezervisanja i utvrđivanja nivoa izloženosti potencijalnim 
obavezama koje se odnose na postojeće sudske sporove rukovodstvo Društva 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 Društvo dođe do novih 
informacija, uglavnom uz podršku internih stručnih službi ili spoljnih savetnika. Izmene 
procena mogu da u značajnoj meri utiču na buduće poslovne rezultate. 
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5. NEMATERIJALNA IMOVINA 
 
 

 
Softver i ostala prava Ukupno 

 
 

Nabavna vrednost na početku 
godine 
Nabavna vrednost na kraju 
godine 

 
Kumulirana ispravka na početku 

 
42 42 

 
42 42 

 
 

23 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA 
 

  u hiljadama dinara   

 
Postrojenja i oprema Ukupno 

 
 

Nabavna vrednost na početku 
godine 
Nabavna vrednost na kraju 
godine 

 
Kumulirana ispravka na 

 
7.990 - 

 
8.897 - 

 
 

887 - 

godine 
Povećanje: 

 
- 

 
- 

Amortizacija u toku godine 8 8 

Stanje ispravke na kraju godine 32 32 

31.12.2021. godine 10 10 
31.12.2020. godine 19 19 

 

početku godine  
Povećanje: - - 
Amortizacija u toku godine 914 - 
Smanjenje: - - 

Stanje na kraju godine 1.801 1.801 

Neto sadašnja vrednost 
31.12.2021. 

 
7.096 

 
7.096 

31.12.2020. 7.103 7.103 
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7. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA  

  
u hiljadama dinara 

 31. decembra 
2021. 

31. decembra 
2020. 

 
Odložene poreska sredstva po osnovu (a) 

 
- 
 

- 
a) rashoda za javne dažbine: porezi, doprinosi, takse i 
dr. iskazani u poslovnim knjigama koji nisu plaćeni u 

 
255 

 
60 

istom poreskom periodu   

 
255 60 

8. ZALIHE 
  

  
31. decembra 

u hiljadama dinara 
31. decembra 

 2021. 2020. 
1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar - - 
1.1. Materijal 504 551 
1.2. Alat i sitan inventar 19 23 
ZALIHE (1) 527 574 

 
 
 

9. PLAĆENI AVANSI ZA ZALIHE I USLUGE 
 

 
 

Opis Plaćeni avansi za usluge 
u zemlji 

u hiljadama dinara 
 

Ukupno 
 

1 4 6 
Bruto plaćeni avansi na početku godine 37 37 
Bruto plaćeni avansi na kraju godine 4 4 

Ispravka vrednosti na početku godine - - 
Ispravka vrednosti na kraju godine - - 

NETO STANJE 
31.12.2021. godine 

 
4 

 
4 

31.12.2020. godine 37 37 
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9. PLAĆENI AVANSI ZA ZALIHE I USLUGE 
 

 
 

Opis Plaćeni avansi za usluge 
u zemlji 

u hiljadama dinara 
 

Ukupno 
 

1 4 6 
Bruto plaćeni avansi na početku godine 37 37 
Bruto plaćeni avansi na kraju godine 4 4 

Ispravka vrednosti na početku godine - - 
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NETO STANJE 
31.12.2021. godine 

 
4 

 
4 

31.12.2020. godine 37 37 

 

 

 
10. POTRAŽIVANJA po osnovu prodaje   

 
u hiljadama dinara 

Opis Kupci u zemlji Ukupno 

1 2 3 
Bruto potraživanja na početku godine 9.573 9.573 
Bruto potraživanja na kraju godine 14.512 14.512 

Ispravka vrednosti na početku godine 212 212 
Smanjenje ispravke vrednosti naplate 152 152 
potraživanja   

Ispravka vrednosti na kraju godine 60 60 

NETO STANJE   

31.12.2021. godine 14.512 14.512 
31.12.2020. godine 9.573 9.573 

 

u hiljadama dinara 
 

Starost plaćenih avansa u danima 
Potraživanja do 

60/365 dana 
starosti 

Potraživanja 
starija od 60/365 

dana 

Ukupno 
(2+3) 

1 

Kupci u zemlji (bruto) 

2 3 4 

14.572 61 14.572 

Ispravka vrednosti 0 60 60 
Neto potraživanja 14.511 1 14.512 

 
Na dospela nenaplaćena potraživanja Preduzeće ne vrši obračun zatezne kamate. Potraživanja 
nisu obezbeđena hipotekom, bankarskim garancijama ili menicama. 

 
11. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA 

 

 
31. decembra 

2021. 

u hiljadama dinara 
31. decembra 

2020. 
1. Potraživanja od zaposlenih 0 1 

Ispravka vrednosti - - 
Neto potraživanja - - 

 
 
 
 
 
 
 
 

OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA 
(I DO II) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

563 351 
 

2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak 
Ispravka vrednosti 
Neto potraživanja 

392 
- 

392 

256 
- 

256 
3. Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju 74 41 

Ispravka vrednosti - - 
Neto potraživanja 74 41 

I DRUGA POTRAŽIVANJA (1 DO 3) - - 

II POREZ NA DODATU VREDNOST 97 54 
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12. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA 
 

 
31. decembra 

2021. 

u hiljadama dinara 
31. decembra 

2020. 
 

 

1. Tekući (poslovni) računi 11 1 
UKUPNO (1) 11 1 

13. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 

31. decembra 
2021. 

u hiljadama dinara 
31. decembra 

2020. 

1. Unapred plaćeni troškovi 139 169 
2. Ostala aktivna vremenska razgraničenja 17 0 
KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA 
RAZGRANIČENJA (1 do 2) 156 169 

14. KAPITAL 

PROMENE NA KAPITALU 
 
 

 
Osnovni kapital Neraspo-ređena 

dobit Ukupno 

Stanje 01.01.2021. 50 328 378 
Dobit za godinu  100 100 

Stanje 31.12.2021. 50 428 478 
 

Kapital Preduzeća iskazan na dan 31. decembra 2021. godine u iznosu od 50 hiljada RSD 
(2020. godine – 50 hiljada RSD). 

 
Stanje kapitala je registrovano kod Agencije za privredne registre. 

 
15. DUGOROČNA REZERVISANJA  

 
31. decembra 

2021. 

 
u hiljadama dinara 

31. decembra 
2020. 

 

 
 

1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije 
zaposlenim u početnom bilansu 
2. Rezervisanja u toku godine 
I. Rezervisanja za naknade i druge benficije 
zaposlenima na kraju godine (1+2) 

1.291 - 

702 1.291 

1.993 1.291 
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15. DUGOROČNA REZERVISANJA  

 
31. decembra 

2021. 

 
u hiljadama dinara 

31. decembra 
2020. 

 

 
 

1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije 
zaposlenim u početnom bilansu 
2. Rezervisanja u toku godine 
I. Rezervisanja za naknade i druge benficije 
zaposlenima na kraju godine (1+2) 

1.291 - 

702 1.291 

1.993 1.291 
 

 

 

 
 

1. Rezervisanja za troškove sudskih sporova u 
početnom bilansu 
II. Rezervisanja za troškove sudskih sporova kraju 
godine (1) 

 
0 61 

 

0 61 

 
 

DUGOROČNA REZERVISANJA (I do II) 1.993 1.352 

16. DUGOROČNE OBAVEZE 
 

Naziv poverioca / 
kreditora i broj i 
datum ugovora / 

partije kredita / zajma 
/ HoV / lizinga 

 
 

Rok otplate 

 
Početak 
otplate 

Instrument 
i 

obezbeđenj 
a 

 
Kamatna 

stopa 

Valuta u 
kojoj je 
obaveza 
ugovoren 

a 

Iznos 
obaveze u 

stranoj 
valuti 

 
Iznos - 

hiljada RSD 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Lipaks doo, Beograd 

Ugovor br. 001- 
001/AT/20 od 
13.03.2020 

 
05.05.2025. 

 
05.06.2020. 

 
menica 

 
5% 

 
EURO 

 
21.882.11 

 
1.711 

DUGOROČNE OBAVEZE (1) 1.711 

 
17. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE 

 
 

Naziv poverioca / 
kreditora i broj i datum 
ugovora / partije kredita 
/ zajma / HoV / lizinga 

 
 

Rok otplate 

 
 

Početak 
otplate 

 
 

Instrumenti 
obezbeđenja 

 
 

Kamatna 
stopa 

 
Valuta u 

kojoj je 
obaveza 
ugovorena 

 
Iznos 

obaveze u 
stranoj valuti 

 
 

Iznos - 
hiljada RSD 

1 2 3 4 5 6 7 8 
      - - 

1) Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji od lica koja nisu domaće banke - 
JKP Vodovod, Zaječar 

Ugovor br. 1554 od 
13.12.2021. god. 

 
4 meseca 

 
- 

 
- 

 
- 

 
RSD 

 
- 

 
3.000 

2) Ostale kratkoročne finansijske obaveze od lica koja nisu domaće banke - 
Lipaks doo, Beograd 

Ugovor br. 001- 
001/AT/20 od 
13.03.2020 

 
05.05.2025. 

 
05.06.2020. 

 
menica 

 
5% 

 
EURO 

 
21.882.11 

 
650 

Ostale obaveze      - 30 
I UKUPNO KRATKOROČNI KREDITI, ZAJMOVI, DEO DUGOROČNIH OBAVEZA KOJE 
DOSPEVAJU DO JEDNE GODINE I OSTALE KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE I DEO 
DUGO(1 DO 2) 

 
3.680 

 
18. OBAVEZE IZ POSLOVANJA 

 
31. decembra 

u hiljadama dinara 
31. decembra 

2021. 2020. 

 
1. Dobavljači u zemlji 

 
8.949 

 
5.629 

2. Primljeni avansi 14 - 
OBAVEZE IZ POSLOVANJA (1 do 2) 8.963 5.629 

9. МАЈ 2022.        S L U Ж B E N I  L I S T           БРОЈ 19                СТРАНА |    71



 

 

 
 

19. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE 
 
 
 
 

1. Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim 
naknada zarada koje se refundiraju 
2. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret 
zaposlenog 
3. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na 
teret zaposlenog 
4. Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade 
zarada na teret poslodavca 
5. Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju 
6. Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na 
teret zaposlenog koje se refundiraju 
7. Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na 
teret poslodavca koje se refundiraju 
II OBAVEZE PO OSNOVU ZARADA I 
NAKNADA ZARADA (1 do 7) 

 
 

31. decembra 
2021. 

 
u hiljadama dinara 

31. decembra 
2020. 

 
1. Obaveze prema zaposlenima 
2. Obaveze prema fizičkim licima za naknade po 
ugovorima 
I DRUGE OBAVEZE (1 do 2) 
II OBAVEZE ZA POREZ NA DODATU 
VREDNOST 

 
1. Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz 
nabavke ili na teret troškova 
2. Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine 
III OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, 
DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE (1 do 2) 
OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE (I DO III) 

 
 

Usaglašavanje dobitka pre oporezivanja i poreske osnovice (obaveze za porez iz 
rezultata) 

 
31. decembra 

2021. 

u hiljadama dinara 
31. decembra 

2020. 

Dobitak pre oporezivanja 96 2.804 
Korekcije za stalne razlike 

- kamate zbog   neblagovremeno   plaćenih   javnih 
prihoda 6 1 

- ostale razlike 13 

2.532 2.413 

269 258 

696 664 

565 555 

48 26 

16 9 

10 6 

4.136 3.931 

 
193 

 
10 

185 233 

378 243 

1.165 1.444 

 
255 

 
60 

121 160 

376 220 

6.055 5.838 
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19. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE 
 
 
 
 

1. Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim 
naknada zarada koje se refundiraju 
2. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret 
zaposlenog 
3. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na 
teret zaposlenog 
4. Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade 
zarada na teret poslodavca 
5. Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju 
6. Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na 
teret zaposlenog koje se refundiraju 
7. Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na 
teret poslodavca koje se refundiraju 
II OBAVEZE PO OSNOVU ZARADA I 
NAKNADA ZARADA (1 do 7) 

 
 

31. decembra 
2021. 

 
u hiljadama dinara 

31. decembra 
2020. 

 
1. Obaveze prema zaposlenima 
2. Obaveze prema fizičkim licima za naknade po 
ugovorima 
I DRUGE OBAVEZE (1 do 2) 
II OBAVEZE ZA POREZ NA DODATU 
VREDNOST 

 
1. Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz 
nabavke ili na teret troškova 
2. Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine 
III OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, 
DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE (1 do 2) 
OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE (I DO III) 

 
 

Usaglašavanje dobitka pre oporezivanja i poreske osnovice (obaveze za porez iz 
rezultata) 

 
31. decembra 

2021. 

u hiljadama dinara 
31. decembra 

2020. 

Dobitak pre oporezivanja 96 2.804 
Korekcije za stalne razlike 

- kamate zbog   neblagovremeno   plaćenih   javnih 
prihoda 6 1 

- ostale razlike 13 

2.532 2.413 

269 258 

696 664 

565 555 

48 26 

16 9 

10 6 

4.136 3.931 

 
193 

 
10 

185 233 

378 243 

1.165 1.444 

 
255 

 
60 

121 160 

376 220 

6.055 5.838 
 

 

 

 

Korekcija za privremene razlike: 
- računovodstvena i poreska amortizacija -328 -44 
- otpremnine 180  
- obaveze po osnovu javnih prihoda 194 39 

 
Poreska osnovica 

 
161 

 
2.800 

 
Obračunati porez (po stopi od 15%) 

 
24 

 
420 

 
Tekući porez na dobitak 

 
24 

 
420 

 
20. VANBILANSNA AKTIVA I PASIVA 

  
 
 
u hiljadama dinara 

 

Vanbilansna aktiva obuhvata sledeća sredstva: Vrednost 

Računopolagač 0311962730030 112.900 
Računopolagač 0605974750022 4.600 
Računopolagač 3008971750024 37.500 
Računopolagač 2001978755015 11 

VANBILANSNA AKTIVA 155.011 

 

u hiljadama dinara 

Vanbilansna pasiva obuhvata sledeće izvore vanbilansnih sredstava: Vrednost 

Računopolagač 0311962730030 112.900 
Računopolagač 0605974750022 4.600 
Računopolagač 3008971750024 37.500 
Računopolagač 2001978755015 11 

VANBILANSNA PASIVA 155.011 
 
 

21. OSTALI POSLOVNI PRIHODI  
 

01.01-31.12. 
2021. 

 
u hiljadama dinara 

01.01-31.12. 
2020. 

1. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, 
kompenzacija i povraćaja poreskih dažbina 
I PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, 

 

891 0 
 

891 0 
DOTACIJA, DONACIJA I SL. (1 do 8)  
1. Prihodi od zakupa 1.218 556 
2. Ostali poslovni prihodi 86 20 
II DRUGI POSLOVNI PRIHODI (1 do 2) 1.304 576 
OSTALI POSLOVNI PRIHODI (I + II) 2.195 576 
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22. TROŠKOI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE 
 

 u hiljadama dinara 
01.01-31.12. 01.01-31.12. 

2021. 2020. 
1. Troškovi materijala za izradu 10.968 9.600 
2. Troškovi ostalog materijala (režijskog) 5.885 5.734 
3. Troškovi goriva i energije 7.438 5.166 
4. Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara 392 792 
TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I 
ENERGIJE (1 do 4) 24.683 21.292 

 

 
 

23. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI 
 

u hiljadama dinara 
 
 

1. Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) 
2. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade 
zarada na teret poslodavca 
3. Troškovi naknada po ugovoru o delu 
4. Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i 
povremenim poslovima 
5. Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih 
ugovora 
6. Ostali lični rashodi i naknade 
TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I 
OSTALI LIČNI RASHODI (1 do 6) 

 
24. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA  

 u hiljadama dinara 
 01.01-31.12. 01.01-31.12. 
 2021. 2020. 
1. Troškovi transportnih usluga 201 275 
2. Troškovi usluga održavanja 846 1.216 
3. Troškovi zakupa 280 153 
4. Troškovi sajmova - - 
5. Troškovi reklame i propagande 47 26 
6. Troškovi ostalih proizvodnih usluga 8.094 4.809 

TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (1 do 6) 9.468 6.479 

01.01-31.12. 01.01-31.12. 
2021. 2020. 

40.344 38.549 

6.700 6.418 

1.304 801 

6.978 4.468 

427 - 

392 211 

56.145 50.447 
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22. TROŠKOI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE 
 

 u hiljadama dinara 
01.01-31.12. 01.01-31.12. 

2021. 2020. 
1. Troškovi materijala za izradu 10.968 9.600 
2. Troškovi ostalog materijala (režijskog) 5.885 5.734 
3. Troškovi goriva i energije 7.438 5.166 
4. Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara 392 792 
TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I 
ENERGIJE (1 do 4) 24.683 21.292 

 

 
 

23. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI 
 

u hiljadama dinara 
 
 

1. Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) 
2. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade 
zarada na teret poslodavca 
3. Troškovi naknada po ugovoru o delu 
4. Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i 
povremenim poslovima 
5. Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih 
ugovora 
6. Ostali lični rashodi i naknade 
TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I 
OSTALI LIČNI RASHODI (1 do 6) 

 
24. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA  

 u hiljadama dinara 
 01.01-31.12. 01.01-31.12. 
 2021. 2020. 
1. Troškovi transportnih usluga 201 275 
2. Troškovi usluga održavanja 846 1.216 
3. Troškovi zakupa 280 153 
4. Troškovi sajmova - - 
5. Troškovi reklame i propagande 47 26 
6. Troškovi ostalih proizvodnih usluga 8.094 4.809 

TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (1 do 6) 9.468 6.479 

01.01-31.12. 01.01-31.12. 
2021. 2020. 

40.344 38.549 

6.700 6.418 

1.304 801 

6.978 4.468 

427 - 

392 211 

56.145 50.447 

 

 

 

 

25. TROŠKOVI REZERVISANJA  
 

01.01-31.12. 
2021. 

 

u hiljadama dinara 
01.01-31.12. 

2020. 
1. Troškovi rezervisanja za naknade i druge beneficije 
zaposlenih 

 

702 379 

TROŠKOVI REZERVISANJA (1) 702 379 
 

26. NEMATERIJALNI TROŠKOVI  
 u hiljadama dinara 
 01.01-31.12. 01.01-31.12. 
 2021. 2020. 
1. Troškovi neproizvodnih usluga 664 319 
2. Troškovi reprezentacije 51 17 
3. Troškovi premija osiguranja 119 178 
4. Troškovi platnog prometa 118 104 
5. Troškovi članarina 10  
6. Troškovi poreza i naknada 50 50 
7. Ostali nematerijalni troškovi 1.166 1.352 
NEMATERIJALANI TROŠKOVI (1 do 7) 2.178 2.020 

 
 

27. OSTALI PRIHODI  
 u hiljadama dinara 
 01.01-31.12. 01.01-31.12. 
 2021. 2020. 
1. Naplaćena otpisana potraživanja 152 88 

OSTALI PRIHODI (1) 152 88 
 
 

28. POZITIVAN/NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU 
DOBITKA/GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA 
RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH 
PERIODA 

 
 
 
 

1. Prihodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina 
koje nisu materijalno značajne 
2. Rashodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih 
godina koje nisu materijalno značajne 
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja (1-2) 

Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja (2-1) 

 
01.01-31.12. 

2021. 

u hiljadama dinara 
01.01-31.12. 

2020. 

0 907 

0 914 

- - 

- 7 
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29. ZNAČAJNI DOGAÐAJI NAKON DATUMA BILANSA 
 

Preduzeće nema značajnih događaja nakon datuma bilansa koji imaju uticaj na poslovanje 
prezentaciju finansijskih izveštaja. 

30. POTENCIJALNA SREDSTVA I OBAVEZE 

Sudski sporovi 
Preduzeće sa stanjem na dan 31. decembra 2021. godine ne vodi sudske sporove. 

 
 
 

Data jemstva i garancije 
Potencijalne obaveze društva na dan 31. decembra 2021. godine po osnovu datih jemstava i 
garancija datih pravnim licima iznose 0 u hiljadama dinara (2020. godine 0 hiljade dinara). 

 

INDIKATORI OPŠTE LIKVIDNOSTI 2021. 2020. 
 

1 OBRTNA IMOVINA / 
KRATKOROČNE OBAVEZE 

 
INDIKATORI UBRZANE LIKVIDNOST 

 
2 OBRTNA IMOVINA BEZ ZALIHA / 

KRATKOROČNE OBAVEZE 

     godina godina  

0,84 0,85 
 

 
 

0,82 0,80 
 

Koeficijenti pokazuju prisustvo rizika likvidnosti. 
 

31. UPRAVLJANJE RIZIKOM KAPITALA 
 

U postupku upravljanja kapitalnim rizikom, rukovodstvo Preduzeća ima za cilj očuvanje 
mogućnosti da posluje po principu stalnosti poslovanja, istovremeno maksimizirajući prinose 
vlasnicima i drugim interesnim stranama putem optimizacije odnosa duga i kapitala. 
Rukovodstvo Preduzeća pregleda strukturu odnosa dugova i kapitala na godišnjoj osnovi. 

 
Preduzeće analizira kapital kroz pokazatelj zaduženosti. Ovaj pokazatelj izračunava se kao 
odnos neto obaveza (zaduženosti) i ukupnog kapitala. Neto zaduženost se obračunava tako što 
se ukupne finansijske obaveze (kratkoročne i dugoročne) umanje za gotovinu i gotovinske 
ekvivalente. Ukupan kapital predstavlja zbir svih kategorija kapitala prikazanih u bilansu 
stanja i neto zaduženosti. 

 
Pokazatelji zaduženosti na dan 31. decembra 2021. i 2020. godine su bili sledeći: 

u hiljadama dinara 

1. Ukupne obaveze (dugoročne i kratkoročne) 22.391 16.257 

2. Ukupan sopstveni capital   475     1.571   

Pokazatelj zaduženosti (koeficijent 1/2) 47,14 10,35 
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29. ZNAČAJNI DOGAÐAJI NAKON DATUMA BILANSA 
 

Preduzeće nema značajnih događaja nakon datuma bilansa koji imaju uticaj na poslovanje 
prezentaciju finansijskih izveštaja. 

30. POTENCIJALNA SREDSTVA I OBAVEZE 

Sudski sporovi 
Preduzeće sa stanjem na dan 31. decembra 2021. godine ne vodi sudske sporove. 

 
 
 

Data jemstva i garancije 
Potencijalne obaveze društva na dan 31. decembra 2021. godine po osnovu datih jemstava i 
garancija datih pravnim licima iznose 0 u hiljadama dinara (2020. godine 0 hiljade dinara). 

 

INDIKATORI OPŠTE LIKVIDNOSTI 2021. 2020. 
 

1 OBRTNA IMOVINA / 
KRATKOROČNE OBAVEZE 

 
INDIKATORI UBRZANE LIKVIDNOST 

 
2 OBRTNA IMOVINA BEZ ZALIHA / 

KRATKOROČNE OBAVEZE 

     godina godina  

0,84 0,85 
 

 
 

0,82 0,80 
 

Koeficijenti pokazuju prisustvo rizika likvidnosti. 
 

31. UPRAVLJANJE RIZIKOM KAPITALA 
 

U postupku upravljanja kapitalnim rizikom, rukovodstvo Preduzeća ima za cilj očuvanje 
mogućnosti da posluje po principu stalnosti poslovanja, istovremeno maksimizirajući prinose 
vlasnicima i drugim interesnim stranama putem optimizacije odnosa duga i kapitala. 
Rukovodstvo Preduzeća pregleda strukturu odnosa dugova i kapitala na godišnjoj osnovi. 

 
Preduzeće analizira kapital kroz pokazatelj zaduženosti. Ovaj pokazatelj izračunava se kao 
odnos neto obaveza (zaduženosti) i ukupnog kapitala. Neto zaduženost se obračunava tako što 
se ukupne finansijske obaveze (kratkoročne i dugoročne) umanje za gotovinu i gotovinske 
ekvivalente. Ukupan kapital predstavlja zbir svih kategorija kapitala prikazanih u bilansu 
stanja i neto zaduženosti. 

 
Pokazatelji zaduženosti na dan 31. decembra 2021. i 2020. godine su bili sledeći: 

u hiljadama dinara 

1. Ukupne obaveze (dugoročne i kratkoročne) 22.391 16.257 

2. Ukupan sopstveni capital   475     1.571   

Pokazatelj zaduženosti (koeficijent 1/2) 47,14 10,35 
  

 

 

 

Prisutan je rizik zaduženosti jer su ukupne obaveze veće od ukupnog sopstvenog kapitala kao 
garatne supstance poveriocima. Koefcijent/stopa pokazuje negativan trend u odnosu na 
prethodnu godinu. 

 
32. USAGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBAVEZA 

 
 

Preduzeće je izvršilo usaglašavanje svojih potraživanja i obaveza sa stanjem na dan 31. 
decembra 2021. godine. 

 
Poslato je 6 izvoda otvorenih stavki (IOS obrasci) kupcima na dan 31.12.2021. godine/. IOS-i 
od dobavljača su se usklađivali sa stanjem na dan 31. decembra, 2021. godine kao i na ranije 
datume. 

 
Od poslatih IOS-a, od kupaca je vraćeno 4 IOS-a u kojima su potvrdili saglasnost otvorenih 
stavki. 

 
Imajući uvidu da je usaglašavanje sa dobavljačima vršeno na četiri različita datuma, nije 
praktično navesti koliko iznose usaglašene obaveze sa dobavljačima, ali nije bilo materijalno 
značajnih neusaglašenih stanja obaveza. 

 
U postupku usaglašavanja sa poslovnim partnerima, nisu utvrđena materijalno značajna 
neusaglašena potraživanja i obaveze. 

 
33. NAČELO STALNOSTI POSLOVANJA 

 
Finansijski izveštaji su sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (načelo uzročnosti) 
i načelu stalnosti poslovanja. 

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

 
Finansijski izveštaji su sastavljeni pod pretpostavkom da će Preduzeće da posluje u 
neograničenom vremenskom periodu i da će da nastavi sa poslovanjem i u doglednoj 
budućnosti. 

 
Finansijski izveštaji su sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (načelo uzročnosti) 
i načelu stalnosti poslovanja. 

 
Prema načelu nastanka poslovnog događaja učinci poslovnih promena i drugih događaja se 
priznaju u momentu nastanka (a ne kada se gotovina ili njen ekvivalent primi ili isplati). 
Finansijski izveštaji sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja pružaju informacije 
ne samo o poslovnim promenama iz prethodnog perioda, koje uključuju isplatu i prijem 
gotovine, već takođe i o obavezama za isplatu gotovine u budućem periodu i o resursima koji 
predstavljaju gotovinu koja će biti primljena u budućem periodu. 
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Tokon 2021. godine poslovanje Preduzeća  bilo je pod uticajem pandemije Covid-19 virusa. 
 

Svetska zdravstvena oragnizacija je 11. marta 2020 godine objavila da širenje korona virusa 
predstavlja pandemiju, uslod čega je Vlada Republike Srbije ("Vlada") 15. marta 2020. 
godine proglasila vanredno stanje, koje je trajalo do 22. maja 2020. godine. 

 
Tokom navedenog perioda, a i nakon toga, na snazi su bile restriktivne mere koje su imale 
uticaja na poslovanje svih privrednih subjekata u Republici Srbiji. Uticaj na poslovanje samog 
Preduzeća je bio limitiranog obima. 
Takođe u kratkom roku po objavi vanrednog stanja uvedene su mere u samom Preduzeću 
kako bi se obezbedila sigurnost zaposlenih na radnom mestu i sprečilo širenje virusa. Pored 
toga, nabavke osnovnih sirovina su funkcionisanje bez zastoja. Preventivne rnere za 
sprečavanje širenja virusa i siguran kanal nabavke su omoguićili kontinuitet aktivnosti 
prodaje. Likvidnošću Preduzeća upravlja direktor i Nadzoni odbor. 
Os im toga do dana odobrenja ovih izveštaja, obaveze iz poslovanja se redovno izmiruju, a na ' 
osnovu sprovedenih analiza rukovodstvo očkuje da će biti u mogućnosti da nastavi da ih 
uredno izrniruje i u doglednoj budućnosti. 

 
Zbog specifičnosti situacija i uticaja na celokupnu privredu i povezane industrije, uticaj 
situacija na finansijske performanse Preduzeća nije trenutno moguće proceniti sa visokim 
nivoom pouzdanosti. 

 
Na bazi prethodno navedenog finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa načelom nastavka 
poslovanja, koji podrazumeva da će Preduzeće nastaviti da posluje u neograničenom 
vremenskom periodu i da će da nastavi sa poslovanjem i u doglednoj budućnosti. 

 
 

Zajecar, l6.03.2022. god. 
 
 

Odgoromo lice/zastupnik 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дигитално потписано 
ТРИФУНОВИЋ ЉУБИША 
издавалац сертификата: 
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije 
25.03.2022. 08:10:06 
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Попуњава правно лице - предузетник 

Матични број 21354554 Шифра делатности 8130 ПИБ 110479887 
Назив Јавно комунално предузеће Тимок-Одржавање Зајечар 
Седиште ЗАЈЕЧАР, Седмог Септембра ББ 

 

БИЛАНС СТАЊА 
на дан 31.12.2021. 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 

    

 0 0 0 
    

 Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 
+ 0017 + 0018 + 0028) 0002 

    

 7.106 7.122 0 
    

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

    

5 10 19  
    

010 1. Улагања у развој 0004     

 
011, 012 и 014 

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

 
0005 

    

5 10 19  
    

013 3. Гудвил 0006  0 0 0 

 
015 и 016 

4. Нематеријална имовина узета у 
лизинг и нематеријална имовина у 
припреми 

 
0007 

    

    
    

017 5. Аванси за нематеријалну имовину 0008     

 
02 

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

 
0009 

    

6 7.096 7.103  
    

020, 021 и 022 1. Земљиште и грађевински објекти 0010     

023 2. Постројења и опрема 0011 6 7.096 7.103 
 

 

024 3. Инвестиционе некретнине 0012     

 
025 и 027 

4. Некретнине, постројења и опрема 
узети у лизинг и некретнине, 
постројења и опрема у припреми 

 
0013 

    

    

    

 
026 и 028 

5. Остале некретнине, постројења и 
опрема и улагања на туђим 
некретнинама, постројењима и опреми 

 
0014 

    

    

    

029 (део) 6. Аванси за некретнине, постројења и 
опрему у земљи 0015 

    

    
    

029 (део) 7. Аванси за некретнине, постројења и 
опрему у иностранству 0016 

    

    
    

03 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА 0017     

 
 

04 и 05 

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ 
ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА 
ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 
0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 
0027) 

 
 
0018 
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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 

 
040 (део), 041 (део) и 042 (део) 

1. Учешћа у капиталу правних лица 
(осим учешћа у капиталу која се 
вреднују методом учешћа) 

 
0019 

    

   

    

040 (део), 041 (део), 042 (део) 2. Учешћа у капиталу која се вреднују 
методом учешћа 0020 

    
   
    

 

043, 050 (део) и 051 (део) 
3. Дугорочни пласмани матичном, 
зависним и осталим повезаним лицима 
и дугорочна потраживања од тих лица 
у земљи 

 

0021 

    

    

    

 

044, 050 (део), 051 (део) 
4. Дугорочни пласмани матичном, 
зависним и осталим повезаним лицима 
и дугорочна потраживања од тих лица 
у иностранству 

 

0022 

    

    

    

045 (део) и 053 (део) 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и 
зајмови) у земљи 0023 

    

    
    

045 (део) и 053 (део) 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и 
зајмови) у иностранству 0024 

    

    
    

 
046 

7. Дугорочна финансијска улагања 
(хартије од вредности које се вреднују 
по амортизованој вредности) 

 
0025 

    

    

    

047 8. Откупљене сопствене акције и 
откупљени сопствени удели 0026 

    

    
    

 
048, 052, 054, 055 и 056 

9. Остали дугорочни финансијски 
пласмани и остала дугорочна 
потраживања 

 
0027 

    

    

    

28 (део), осим 288 V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА 
РАЗГРАНИЧЕЊА 0028 

    

    
    

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0029  0 0 0 
 Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 

+ 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 
0058) 

 
0030 

    

 15.770 10.706 0 
    

Класа 1, осим групе рачуна 14 I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 
+ 0036) 0031 

    

8 527 611  
    

10 1. Материјал, резервни делови, алат и 
ситан инвентар 0032 

    

 523 574  
    

11 и 12 2. Недовршена производња и готови 
производи 0033 

    

    
    

13 3. Роба 0034     

150, 152 и 154 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у 
земљи 0035 

    

9 4 37  
    

151, 153 и 155 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у 
иностранству 0036 

    

    
    

14 II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ 
ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА 0037 

    

    
    

 
20 

III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ 
ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 
+ 0043) 

 
0038 

    

 14.512 9.573  

    

204 1. Потраживања од купаца у земљи 0039 10 14.512 9.573  

205 2. Потраживања од купаца у 
иностранству 0040 
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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 

200 и 202 3. Потраживања од матичног, зависних 
и осталих повезаних лица у земљи 0041 

    
   
    

 
201 и 203 

4. Потраживања од матичног, зависних 
и осталих повезаних лица у 
иностранству 

 
0042 

    

   

    

206 5. Остала потраживања по основу 
продаје 0043 

    

    
    

21, 22 и 27 IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА 
ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047) 0044 

    

 564 298  
    

21, 22 осим 223 и 224, и 27 1. Остала потраживања 0045 11 172 298  

223 2. Потраживања за више плаћен порез 
на добитак 0046 

    

11 392   
    

 
224 

3. Потраживања по основу 
преплаћених осталих пореза и 
доприноса 

 
0047 

    

    

    

 
23 

V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ 
ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 
0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) 

 
0048 

    

    

    

230 1. Краткорочни кредити и пласмани - 
матично и зависна правна лица 0049 

    

    
    

231 2. Краткорочни кредити и пласмани - 
остала повезана лица 0050 

    

    
    

232, 234 (део) 3. Краткорочни кредити, зајмови и 
пласмани у земљи 0051 

    

    
    

233, 234 (део) 4. Краткорочни кредити, зајмови и 
пласмани у иностранству 0052 

    

    
    

235 5. Хартије од вредности које се 
вреднују по амортизованој вредности 0053 

    

    
    

 
236 (део) 

6. Финансијска средства која се 
вреднују по фер вредности кроз Биланс 
успеха 

 
0054 

    

    

    

237 7. Откупљене сопствене акције и 
откупљени сопствени удели 0055 

    

    
    

236 (део), 238 и 239 8. Остали краткорочни финансијски 
пласмани 0056 

    

    
    

24 VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ 
ЕКВИВАЛЕНТИ 0057 

    

12 11 1  
    

28 (део), осим 288 VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА 
ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0058 

    

13 156 223  
    

 Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА 
ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 
0030) 

 
0059 

    

 22.876 17.828 0 
    

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0060  154.868 168.850  

 ПАСИВА      

 А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 
0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 
- 0412) ≥ 0 

 
0401 

    

 404 1.571 0 
    

30, осим 306 I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 0402 14 50 50  

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0403     

 

9. МАЈ 2022.        S L U Ж B E N I  L I S T           БРОЈ 19                СТРАНА |    81



 

 

 
 
 

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 

306 III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА 0404     

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0405 
    

 

330 и потражни салдо рачуна 331,332, 
333, 334, 335, 336 и 337 

V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ 
РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ 
ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ 
СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ 
ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА 

 
 
0406 

    

    

    

 
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 

334, 335, 336 и 337 

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО 
ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И 
ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ 
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА 

 

0407 

    

    

    

34 VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 
+ 0410) 0408 

    

 354 2.384  
    

340 1. Нераспоређени добитак ранијих 
година 0409 

    

 328   
    

341 2. Нераспоређени добитак текуће 
године 0410 

    

 26 2.384  
    

 VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0411     

35 IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) 0412   863 
 

 

350 1. Губитак ранијих година 0413   863 
 

 

351 2. Губитак текуће године 0414    
 

 

 Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И 
ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 
+ 0428) 

 
0415 

    

 3.704 3.711 0 
    

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 
(0417+0418+0419) 0416 

    

15 1.993 1.351  
    

404 1. Резервисања за накнаде и друге 
бенефиције запослених 0417 

    

15 1.993 1.291  
    

400 2. Резервисања за трошкове у 
гарантном року 0418 

    

    
    

40, осим 400 и 404 3. Остала дугорочна резервисања 0419   60  

41 II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 
+ 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) 0420 

    

 1.711 2.360  
    

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у 
капитал 0421 

    

    
    

 

411 (део) и 412 (део) 
2. Дугорочни кредити и остале 
дугорочне обавезе према матичном, 
зависним и осталим повезаним лицима 
у земљи 

 

0422 

    

    

    

 

411 (део) и 412 (део) 
3. Дугорочни кредити и остале 
дугорочне обавезе према матичном, 
зависним и осталим повезаним лицима 
у иностранству 

 

0423 

    

    

    

414 и 416 (део) 4. Дугорочни кредити, зајмови и 
обавезе по основу лизинга у земљи 0424 

    

16 1.711   
    

 
415 и 416 (део) 

5. Дугорочни кредити, зајмови и 
обавезе по основу лизинга у 
иностранству 

 
0425 

    

    

    

413 6. Обавезе по емитованим хартијама од 
вредности 0426 
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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 

419 7. Остале дугорочне обавезе 0427   2.360  

49 (део), осим 498 и 495 (део) III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА 
РАЗГРАНИЧЕЊА 0428 

    
   
    

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0429  0 0 0 

495 (део) Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ 
ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ 0430 

    

    
    

 Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И 
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 
0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 
+ 0454) 

 

0431 

    

 18.768 12.546 0 
    

467 I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 0432     

 
42, осим 427 

II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 
+ 0438 + 0439 + 0440) 

 
0433 

    

 3.680 649  

    

 
420 (део) и 421 (део) 

1. Обавезе по основу кредита према 
матичном, зависним и осталим 
повезаним лицима у земљи 

 
0434 

    

    

    

 
420 (део) и 421 (део) 

2. Обавезе по основу кредита према 
матичном, зависним и осталим 
повезаним лицима у иностранству 

 
0435 

    

    

    

422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 
(део) 

3. Обавезе по основу кредита и зајмова 
од лица која нису домаће банке 0436 

    

    
    

422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 
(део) 

4. Обавезе по основу кредита од 
домаћих банака 0437 

    

17 3.680 649  
    

423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) 5. Кредити, зајмови и обавезе из 
иностранства 0438 

    

    
    

426 6. Обавезе по краткорочним хартијама 
од вредности 0439 

    

    
    

428 7. Обавезе по основу финансијских 
деривата 0440 

    

    
    

430 III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И 
КАУЦИЈЕ 0441 

    

18 14 10  
    

43, осим 430 IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 
0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) 0442 

    

18 8.949 5.629  
    

 
431 и 433 

1. Обавезе према добављачима - 
матична, зависна правна лица и остала 
повезана лица у земљи 

 
0443 

    

    

    

 
432 и 434 

2. Обавезе према добављачима - 
матична, зависна правна лица и остала 
повезана лица у иностранству 

 
0444 

    

    

    

435 3. Обавезе према добављачима у 
земљи 0445 

    

18 8.949 5.629  
    

436 4. Обавезе према добављачима у 
иностранству 0446 

    

    
    

439 (део) 5. Обавезе по меницама 0447     

439 (део) 6. Остале обавезе из пословања 0448     

44,45,46, осим 467, 47 и 48 V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 
(0450 + 0451 + 0452) 0449 

    

 6.125 6.258  
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Попуњава правно лице - предузетник 

Матични број 21354554 Шифра делатности 8130 ПИБ 110479887 
Назив Јавно комунално предузеће Тимок-Одржавање Зајечар 
Седиште ЗАЈЕЧАР, Седмог Септембра ББ 

 

БИЛАНС УСПЕХА 
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. 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 

 А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 
1009 - 1010 + 1011 + 1012) 1001 

   

 94.317 84.417 
   

60 I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) 1002  0 0 

600, 602 и 604 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1003    

601, 603 и 605 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту 1004   
 

 

61 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 
(1006 + 1007) 1005 

   

 92.122 83.842 
   

610, 612 и 614 1. Приходи од продаје производа и услуга на 
домаћем тржишту 1006 

   

 92.122 83.842 
   

611, 613 и 615 2. Приходи од продаје производа и услуга на 
иностраном тржишту 1007 

   

   
   

62 III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1008    

630 IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ 
И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА 1009 

   

   
   

631 V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И 
ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА 1010 

   

   
   

64 и 65 VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1011 21 2.195 575 

68, осим 683, 685 и 686 VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ 
ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) 1012 

   

   
   

 Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 
1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) 1013 

   

 94.099 81.292 
   

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1014    

51 II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1015 22 24.683 21.291 

52 III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ 
ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) 1016 

   

 56.145 50.447 
   

520 1. Трошкови зарада и накнада зарада 1017 23 40.344 38.549 

521 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и 
накнаде зарада 1018 

   

23 6.700 6.418 
   

52 осим 520 и 521 3. Остали лични расходи и накнаде 1019  9.101 5.480 

540 IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1020  923 615 

58, осим 583, 585 и 586 V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ 
ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) 1021 

 
 
1022 
 
1023 
 
1024 

   

   
   

53 VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 24 9.468 6.479 

54, осим 540 VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА 25 702 440 

55 VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 26 2.178 2.020 
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Група рачуна, рачун 

 
ПОЗИЦИЈА 

 
АОП 

 
Напомена број 

И з н о с 

Текућа година Претходна година 

1 2 3 4 5 6 

 В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 1025  218 3.125 
 Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 1026 

   

0 0 
 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 

1030 + 1031) 1027 
   

   
   

 
660 и 661 

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА 
МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ 
ЛИЦИМА 

 
1028 

   

   
   

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА 1029    

663 и 664 III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ 
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ 1030 

   

   
   

665 и 669 IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 1031    

 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 
1035 + 1036) 1032 

   

 322 229 
   

 
560 и 561 

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА 
МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ 
ЛИЦИМА 

 
1033 

   

   
   

562 II. РАСХОДИ КАМАТА 1034  200 229 

563 и 564 III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ 
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ 1035 

   

   
   

565 и 569 IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 1036  122  

 Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 
0 1037 

   

   
   

 Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 
0 1038 

   

 322 229 
   

 
683, 685 и 686 

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

 
1039 

   

27 152 88 
   

 
583, 585 и 586 

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

 
1040 

   

  173 
   

67 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1041  48  

57 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1042   
 

 

 Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 
1041) 1043 

   

 94.517 84.505 
   

 Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 
1042) 1044 

   

 94.421 81.694 
   

 М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ 
ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 1045 

   

 96 2.811 
   

 Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ 
ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 1046 

   

   
   

 
 

69-59 

Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО 
ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 
ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ 
ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ 
РАНИЈИХ ПЕРИОДА 

 
 
1047 

   

   

   

 
 

59- 69 

О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО 
ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 
ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ 
ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ 
РАНИЈИХ ПЕРИОДА 

 
 
1048 

   

  7 
   

 П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 
1047 - 1048) ≥ 0 1049 

   

 96 2.804 
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Попуњава правно лице - предузетник 

Матични број 21354554 Шифра делатности 8130 ПИБ 110479887 
Назив Јавно комунално предузеће Тимок-Одржавање Зајечар 
Седиште ЗАЈЕЧАР, Седмог Септембра ББ 

 

БИЛАНС СТАЊА 
на дан 31.12.2021. 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 

    

 0 0 0 
    

 Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 
+ 0017 + 0018 + 0028) 0002 

    

 7.106 7.122 0 
    

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

    

5 10 19  
    

010 1. Улагања у развој 0004     

 
011, 012 и 014 

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

 
0005 

    

5 10 19  
    

013 3. Гудвил 0006  0 0 0 

 
015 и 016 

4. Нематеријална имовина узета у 
лизинг и нематеријална имовина у 
припреми 

 
0007 

    

    
    

017 5. Аванси за нематеријалну имовину 0008     

 
02 

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

 
0009 

    

6 7.096 7.103  
    

020, 021 и 022 1. Земљиште и грађевински објекти 0010     

023 2. Постројења и опрема 0011 6 7.096 7.103 
 

 

024 3. Инвестиционе некретнине 0012     

 
025 и 027 

4. Некретнине, постројења и опрема 
узети у лизинг и некретнине, 
постројења и опрема у припреми 

 
0013 

    

    

    

 
026 и 028 

5. Остале некретнине, постројења и 
опрема и улагања на туђим 
некретнинама, постројењима и опреми 

 
0014 

    

    

    

029 (део) 6. Аванси за некретнине, постројења и 
опрему у земљи 0015 

    

    
    

029 (део) 7. Аванси за некретнине, постројења и 
опрему у иностранству 0016 

    

    
    

03 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА 0017     

 
 

04 и 05 

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ 
ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА 
ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 
0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 
0027) 

 
 
0018 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 
О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

ЗА 2021. ГОДИНУ 
 
 
 

JKП „TИMOК ОДРЖАВАЊЕ“ ЗАЈЕЧАР 
 
 
 
 
 
 
 
 

Београд, 17. март 2022. године 
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CAДРЖAJ: 
 
 
И3BEIIITAJ O PEBИ3HJИ ФИHAHCИJCKИX И3BEIIITAJA 

БИЛAHC CTAЊA 

БИJIAHC УCПEXA 
 
HAПOMEHE У3 ФИHAHCИJCKE И3BEIIITAJE 
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CAДРЖAJ: 
 
 
И3BEIIITAJ O PEBИ3HJИ ФИHAHCИJCKИX И3BEIIITAJA 

БИЛAHC CTAЊA 

БИJIAHC УCПEXA 
 
HAПOMEHE У3 ФИHAHCИJCKE И3BEIIITAJE 

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСЕИХ ИЗВЕШТАЈА 
 

 
Органима управљања и руковођења JKП „Тимок одржавање” Зајечар 

 
Позитивно мишљење 

 
Извршили смо ревизију финансијских извештаја друштва JKП „Тимок одржавагье” Зајечар 
(у даљем тексту: „Друштво“), који обухватају биланс стања на дан 31. децембра 2021. 
године и одговарајуhи биланс успеха, и напомене уз финансијске извештаје које укључују 
сумарни преглед значајних рачуноводствених политика. 

 
По нашем мишљењу, приложени финансијски извештај и истинито и објективно приказују, 
по свим материјално значајним аспектима, финансијску позицију Друштва на дан 31. 
децембра 2021. године, и његову финансијску успешност за годину која се завршава на тај 
дан, у складу са рачуноводственим прописима важеhим у Републици Србији, заснованим 
на Закону о рачуноводству и рачуноводственим политикама обелодањеним у Напомени 3. 
уз финансијске извештаје. 

 
Основа за мишљење 

 
Ревизију смо извршили у складу са Међународним стандардима ревизије (MCP) важеhим у 
Републици Србији. Наше одговорности у складу са тим стандардима су детаљније описане 
у одељку извештаја који је насловљен Одговорности ревизора за ревизију финансијских 
извештаја. Ми смо независни у односу на Друштво у складу са Етичким кодексом за 
професионалне рачуновође Одбора за међународне етичке стандарде за рачуновође 
(ИЕСБА Кодекс) и етичким захтевима који су релевантни за нашу ревизију финансијских 
извештаја у Републици Србији, и испунили смо наше друге етичке одговорности у складу 
са овим захтевима и ИЕСБА Кодексом. Сматрамо да су ревизијски докази који смо 
прибавили довољни и адекватни да нам пруже основу за наше мишљење. 

 
Одговорност руководства и лица овлашhених за управљање за финансијске извештаје 

 
Руководство је одговорно за припрему финансијских извештаја који пружају истинит и 
објективан приказ у складу са рачуноводственим прописима важеhим у Републици Србији, 
заснованим на Закону о рачуноводству и за оне интерне контроле за које одреди да су 
потребне за припрему финансијских извештаја који не садрже материјално значајне 
погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке. 

 
 
 
 

COR Consult DOO, Petra Jovanovica 7/29, 11090 Beograd, Sгbija • E-mail: office@corconsult.org • 
Telefon: +381 64 1776767 • Tekuci гacuп: 265656031 -54811 • Maticпi bгoj: 21514357 • PIB: 111636375 
• Sifra delatnosti: 6920 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСЕИХ ИЗВЕШТАЈА 
 

 

(наставак) 

Органима управљања и руковођења JKП „Тимок одржавање” Зајечар (наставак) 

Одговорност руководства и лица овлашhених за управљање за финансијсне извештаје 
(наставак) 

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

 
Лица овлашhена за управљање су одговорна за надгледање процеса финансијског 
извештавања Друштва. 

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

 
Као део ревизије у складу са Међународним стандардима ревизије, ми примењујемо 
професионално просуђивање и одржавамо професионални скептицизам током ревизије. 
Исто тако, ми: 

 
• Вршимо идентификацију и процену ризика од материјално значајних погрешних исказа 

у финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке; 
осмишљавање и обављање ревизијских поступака који су прикладни за те ризике; и  
прибављање довољно адекватних ревизијских доказа да обезбеде основу за мишљење 
ревизора. Ризик да нehe бити идентификовани материјално значајни погрешни искази 
који су резултат криминалне радње је веhи него за погрешне исказе настале услед 
грешке, зато што криминална радња може да укључи удруживање, фалсификовање, 
намерне пропусте, лажно представљање или заобилажење интерне контроле. 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСЕИХ ИЗВЕШТАЈА 
 

 

(наставак) 

Органима управљања и руковођења JKП „Тимок одржавање” Зајечар (наставак) 

Одговорност руководства и лица овлашhених за управљање за финансијсне извештаје 
(наставак) 

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

 
Лица овлашhена за управљање су одговорна за надгледање процеса финансијског 
извештавања Друштва. 

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

 
Као део ревизије у складу са Међународним стандардима ревизије, ми примењујемо 
професионално просуђивање и одржавамо професионални скептицизам током ревизије. 
Исто тако, ми: 

 
• Вршимо идентификацију и процену ризика од материјално значајних погрешних исказа 

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

 

 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 
(наставак) 

 
Органима управљања и руковођења JKП „Тимок одржавање” Зајечар (наставак) 

 
Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја (наставак ) 

 
• Стичемо разумевање о интерним контролама које су релевантне за ревизију ради 

осмишљавања ревизијских поступака који су прикладни у датим околностима, али не у 
циљу изражавања мишљења о ефикасности система интерне контроле ентитета. 

 
• Вршимо процену примењених рачуноводствених политика и у којој мери су разумне 

рачуноводствене процене и повезана обелодањивања које је извршило руководство. 
 
• Доносимо закључак о прикладности примене начела сталности као рачуноводствене 

основе од стране руководства и, на основу прикупљених ревизијских доказа, да ли 
постоји материјална неизвесност у вези са догађајима или условима који могу да 
изазову значајну сумњу у погледу способности ентитета да настави са пословањем у 
складу са начелом сталности. Ако закључимо да постоји материјална неизвесност, 
дужни смо да у свом извештај у скренемо пажњу на повезана обелодањивања у 
финансијским извештајима или, ако таква обелодањивања нису адекватна, да 
модификујемо своје мишљење. Наши закључци се заснивају на ревизијским доказима 
прикупљеним до датума извештаја ревизора. Међутим, будуhи догађаји или услови 
могу за последицу да имају да ентитет престане да послује у складу са начелом 
CТAЛ НОСТИ. 

 
• Вршимо процену укупне презентације, структуре и садржаја финансијских извештаја, 

yкљyчyjyhи обелодањивања, и да ли су у финансијским извештајима приказане основне 
трансакције и догађаји на такав начин да се постигне фер презентација. 

 
Саопштавамо лицима овлашhеним за управљање, између осталог, планирани обим и време 
ревизије и значајне ревизијске налазе, укључујући све значајне недостатке интерне 
контроле које смо идентификовали током ревизије. 

 
 
 
 
Београд, 21. март 2022. године Ï\/lA Йgë 

 
 

Digitally signed by МАРИЈА 
БЈЕЛОПАВЛИ7 sЈЕлопАвлиъ 

 
80787826 
.................................................... 

Лиценцирани овлашћени ревизор 
Марија Бјелопавлић 
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 На основу члана 22. став 3. и члана 58. Закона о јавним предузећима („Сл. 
гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. тачка 10. Статута Града Зајечара ("Сл. 
лист Града Зајечара", број 4/19 и 67/21), Скупштина Града Зајечара, на седници 
одржаној 09.05.2022. године, донела је 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног комуналног 

предузећа „Tимок - одржавање“ Зајечар за 2021. годину 
 
 

I 
 
 Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити Јавног комуналног 
предузећа "Tимок - одржавање" Зајечар за 2021. годину, коју је под бројем 287, 
усвојио Надзорни одбор овог Јавног комуналног предузећа, на седници одржаној 
25.03.2022. године, а која је саставни део овог решења. 
 

II 
 
   Решење објавити у "Службеном листу града Зајечара". 
 
 
 
I број: 02-63/2022 
У Зајечару, 09.05. 2022. године 
 

 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
                    

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Стефан Занков,с.р. 
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На основу члана 22. став 1. тачка 9. Закона о јавним предузећима ( „Сл.гласник 
РС“ бр.15/16), члана 38. став 1 тачка 9. Статута ЈКП „Тимок-одржавање“Зајчар, бр.1/1 
од 24.01.2018.год., а у вези са чланом 1.,2., и 3. Правилника о обрасцима тромесечних 
извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних 
предузећа („Сл.гласник РС“ бр. 36/16), Надзорни одбор ЈКП „Тимок-
одржавање“Зајечар на седници дана 25.03.2022.год. донео је следећу  

 

 

                                                          О Д Л У К У   

О  РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ИЗ 2021.ГОД.  

 

Доноси се Одлука о расподели добити из 2021.год. по годишњем финансијском 
извештају за 2021.год. Јавног комуналног предузећа „Тимок-одржавање“Зајечар и то: 

1.Нето добит у износу од 25.922,45дин. распоређује се тако што се 50% добити 
у висини од 12.961,23 дин. уплаћује Граду Зајечару по основу чл.20. Одлуке о 
оснивању ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар. 

2. разлика  добити у висини од 12.961,22 дин. остаће нераспоређена. 

           3. Ову Одлуку доставити на сагласност Градској управи Града Зајечара. 

 

 

           Н А Д З О Р Н И   О Д Б О Р 
     ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК  
    НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

 

 ______________________ 

      Радиша Николић 
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На основу члана 22. став 1. тачка 9. Закона о јавним предузећима ( „Сл.гласник 
РС“ бр.15/16), члана 38. став 1 тачка 9. Статута ЈКП „Тимок-одржавање“Зајчар, бр.1/1 
од 24.01.2018.год., а у вези са чланом 1.,2., и 3. Правилника о обрасцима тромесечних 
извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних 
предузећа („Сл.гласник РС“ бр. 36/16), Надзорни одбор ЈКП „Тимок-
одржавање“Зајечар на седници дана 25.03.2022.год. донео је следећу  

 

 

                                                          О Д Л У К У   

О  РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ИЗ 2021.ГОД.  

 

Доноси се Одлука о расподели добити из 2021.год. по годишњем финансијском 
извештају за 2021.год. Јавног комуналног предузећа „Тимок-одржавање“Зајечар и то: 

1.Нето добит у износу од 25.922,45дин. распоређује се тако што се 50% добити 
у висини од 12.961,23 дин. уплаћује Граду Зајечару по основу чл.20. Одлуке о 
оснивању ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар. 

2. разлика  добити у висини од 12.961,22 дин. остаће нераспоређена. 

           3. Ову Одлуку доставити на сагласност Градској управи Града Зајечара. 

 

 

           Н А Д З О Р Н И   О Д Б О Р 
     ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК  
    НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

 

 ______________________ 

      Радиша Николић 

 

  
 На основу члана 69. тачка 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС“, број 15/16 и  88/19), члана 12. става 4. Одлуке о оснивању Јавног комуналног 
предузећа „Тимок - одржавање“ Зајечар („Сл. лист града Зајечара“, бр. 43/17, 47/17 и 
10/20), Одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа 
„Тимок – одржавање“  Зајечар  („Сл. лист града Зајечара“, бр. 9/22)  и  члана 40. тачка 
12. Статута града Зајечара („Службени лист града Зајечара", број 4/19 и 67/21), 
Скупштина града Зајечара је на седници одржаној  09.05.2022. године,  донела 
 
 
 

      Р Е Ш Е Њ Е  
 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА  ИЗМЕНЕ  И  ДОПУНЕ СТАТУТА  ЈАВНОГ  

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТИМОК - ОДРЖАВАЊЕ“  ЗАЈЕЧАР 
 
 
I 
 
 

  Даје се сагласност на измене и допуне  Статута Јавног комуналног предузећа 
„Тимок-одржавање“ Зајечар, који је усвојио Надзорни одбор Јавног комуналног 
предузећа „Тимок - одржавање“ Зајечар на седници одржаној 25.03.2022. године, под 
бројем  290, a која је саставни део овог решења. 
           Остале одредбе члана 16. Статута остају непромењене. 
        
 

II 
 
 

  Решење објавити  у ''Службеном листу града  Зајечара''. 
 
 
 
 
I бр. 02-64/2022 
У Зајечару, 09.05. 2022. год. 
 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 

                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                        Стефан Занков,с.р. 
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 На основу члана 22. став 1. тачка 7. Закона о јавним предузећима ( „Сл.гласник 
РС“ бр.15/2006), члана 45.став 1. тачка 7. Одлуке о оснивању Јавног комуналног 
предузећа „Tимок-одржавање“Зајечар ( „Сл.лист града Зајечара“, бр.43/17,47/17 и 
10/20 ), Одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа 
„Тимок-одржавање“Зајечар I број 011-5/2022, Надзорни одбор Јавног комуналног 
предузећа „Тимок-одржавање“Зајечар на својој седници 25.03.2022.год., доноси 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

С Т А Т У Т А 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ТИМОК-ОДРЖАВАЊЕ“ЗАЈЕЧАР 

                                                      

 

Члан 1. 

         У  Статуту  Јавног комуналног предузећа „Тимок-одржавање“Зајечар ( „Сл.лист 
града Зајечара“  бр. 02/18 и 30/20),  допуњује се члан 16. тако што се у ставу 2. после 
алинеје 10.  додају алинеје 11. и 12. које гласе:  

    „-      46.73 Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном 
опремом; 

- 46.90 Неспецијализована трговина на велико.“ 
 

    Остале одредбе члана 16. Статута остају непромењене. 

 

Члан 2. 

       Измене овог Статута се објављују на огласној табли Предузећа по добијању 
сагласности Оснивача, а ступају на снагу осмог дана од дана објављивања. 

 

 

 

         ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                    НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

 ____________________ 

     РАДИША НИКОЛИЋ 
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 На основу члана 22. став 1. тачка 7. Закона о јавним предузећима ( „Сл.гласник 
РС“ бр.15/2006), члана 45.став 1. тачка 7. Одлуке о оснивању Јавног комуналног 
предузећа „Tимок-одржавање“Зајечар ( „Сл.лист града Зајечара“, бр.43/17,47/17 и 
10/20 ), Одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа 
„Тимок-одржавање“Зајечар I број 011-5/2022, Надзорни одбор Јавног комуналног 
предузећа „Тимок-одржавање“Зајечар на својој седници 25.03.2022.год., доноси 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

С Т А Т У Т А 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ТИМОК-ОДРЖАВАЊЕ“ЗАЈЕЧАР 

                                                      

 

Члан 1. 

         У  Статуту  Јавног комуналног предузећа „Тимок-одржавање“Зајечар ( „Сл.лист 
града Зајечара“  бр. 02/18 и 30/20),  допуњује се члан 16. тако што се у ставу 2. после 
алинеје 10.  додају алинеје 11. и 12. које гласе:  

    „-      46.73 Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном 
опремом; 

- 46.90 Неспецијализована трговина на велико.“ 
 

    Остале одредбе члана 16. Статута остају непромењене. 

 

Члан 2. 

       Измене овог Статута се објављују на огласној табли Предузећа по добијању 
сагласности Оснивача, а ступају на снагу осмог дана од дана објављивања. 

 

 

 

         ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                    НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

 ____________________ 

     РАДИША НИКОЛИЋ 
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Садржај Службеног листа број 19/2022 

 

 
АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
Одлука о отуђењу непокретности из јавне својине града Зајечара, прикупљањем 
понуда…………........................................................................................................................1 
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планирање, пројектовање, изградњу и надзор „Урбанизам и изградња“ Зајечар – у 
ликвидацији за 2021. годину………………………………………………………………………..3 
 
Решење о усвајању  Годишњег извештаја о раду Јавног комуналног предузећа "Тимок - 
одржавање" Зајечар за 2021. годину…................................................................................30 
 
Решење о усвајању Финансијског извештаја Јавног комуналног предузећа "Тимок - 
одржавање" Зајечар за 2021. годину…………………………………………………………….55 
 
Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног комуналног 
предузећа „Tимок - одржавање“ Зајечар за 2021. годину...................................................95 
 
Решење о давању сагласности на измене и допуне Статута Јавног комуналног 
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