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 1. OSNOVNI PODACI O PREDUZEĆU 
 
 “TEHNOGRADNJA” AD Zrenjanin (u daljem tekstu “TEHNOGRADNJA” 
AD Zrenjanin ili Društvo) se bavi pružanjem proizvodno-mašinskih, montažnih i elektroradova, kao  
trgovinom na veliko proizvodima  i robom iz oblasti metalne i mašinske industrije. 
 Matični broj: 08682437 
 PIB: 101162198 
 Šifra delatnosti: 4120 – izgradnja stambenih i nestambenih zgrada 
 Prosečan broj zaposlenih u 2016. Godini: 1 
 “TEHNOGRADNJA AD Zrenjanin je organizovano kao društvo kapitala 
- akcionarsko društvo, a na osnovu Ugovora o osnivanju od 08. novembra 
2006.g. 
 Rešenjem DB.6473/2005 od 25. marta 2005.g “TEHNOGRADNJA” AD Zrenjanin upisano je u 
Registar privrednih subjekata koji se vodi kod Agencije za privredne registre Beograd. 
 Rešenjem BD. 185685 od 15. novembra 2006.g “TEHNOGRADNJA” AD Zrenjanin upisano je 
usaglašavanje Društva sa odredbama Zakona o privrednim društvima. Rešenjem BD 86983/2012 od 
03.07.2013 izvršeno je usaglašavanje sa sada važećim Zakonom o privrednim društvima. Rešenjem BD 
21475/2013 od 06.03.2013 upisan je sadašnji izvršni direktor. 
 Datum uključivanja na berzansko tržište 03.10.2010. 
 Društvo posluje pod firmom: Akcionarsko društvo “TEHNOGRADNJA” za proizvodno 
mašinsko montažne elektroradove i trgovinu Zrenjanin. 
Skraćeni naziv Društva je “TEHNOGRADNJA” AD Zrenjanin. Sedište Društva je u Zrenjaninu u ulici Petra 
Drapšina br. 1. 
  
 Organi društva su: Skupština akcionara društva, Odbor direktora i Izvršni direktor. 
 
 Društvo ima povezana pravna lica “KERAMIKA JOVANOVIĆ” doo Zrenjanin, koje učestvuje 
u osnovnom kapitalu Društva sa 24,76% (krajnji vlasnici-fizička lica: Budimir Jovanović 65,00%, Miloš 
Jovanović 17,50% i Jelena Jovanović 17,50%) i “TEHNORADIONICA” ad Zrenjanin, koje učestvuje u 
osnovnom kapitalu Društva 24,70% (krajnji vlasnici-fizička lica: Milica Stanivuković 24,98954% i Goran 
Kljaić 24,98954%).  
Ostala povezana pravna lica su OGREV DOO Zrenjanin, TERMIKA DOO Zrenjanin i NEIMAR DOO 
Zrenjanin. 
U skladu sa kriterijumima propisanim u Zakonu o računovdstvu i reviziji, Društvo je razvrstano u mikro 
pravno lice. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. OSNOV ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 
 
 Finansijski izveštaji o kojima izveštavamo su sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu 
i reviziji i propisima donetim na osnovu tog Zakona, primenom računovodstvenih politika iznetih u 
napomeni 3. ovog izveštaja. 
 Na sastavljanju ovih finansijskih izveštaja primenjeni su novi MSFI kao i izmene i dopune 
postojećih MRS/MSFI sa važnošću za 2018. godinu. 
 Iznosi u finansijskim izveštajima su prikazani u hiljadama RSD važećim na dan bilansiranja – 
31.12.2018. g. 
 Uporedni podaci prikazani su u hiljadama RSD važećim na dan 31.12.2018.g. 
 Zvanični srednji kursevi NBS primenjeni su kursiranje potraživanja i obaveza bili su sledeći: 
 

31.12.2018. 
EUR 118,1946 

  
Zakonski zastupnik: Milan Bošković 
 
Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog izveštaja: Anita Radišić 
 
 
  
3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA 
 
 3.1. Pravila procenjivanja – osnovne pretpostavke 
 Finansijski izveštaji su sastavljeni na načelu nastanka poslovnog dogadjaja (načelo uzročnosti) i 
načelu stalnosti. 
 Prema načelu nastanka poslovnog dogadjaja učinci poslovnih promena i drugih dogadjaja se 
priznaju u momentu nastanka (a ne kada se gotovina ili njen evivalent primi ili isplati). Finansijski izveštaji 
sastavljeni na načelu nastanka poslovnog dogadjaja (osima izveštaja o novčanim tokovima) pružaju 
informacije ne samo o poslovnim promenama iz prethodnog perioda, koje uključuju isplatu i prijem 
gotovine, već takodje i o obavezama za isplatu gotovine u budućem periodu i o resursima koji predstavljaju 
gotovinu koja će biti primenjena u budućem periodu. 
 Finansijski izveštaji su sastavljeni pod pretpostavkom da će Društvo da posluje na neograničeni 
vremenski period 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 buduće ekonomske koristi priticati 
u Društvo 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 budućih ekonomskih koristi povezano s 
povećanjem sredstava ili smanjenjem obaveza koje mogu da se pouzdano izmere, odnosno da priznavanje 
prihoda nastaje istovremeno sa priznavanjem povećanja sredstava ili smanjenja obaveza. 
 Rashodi se priznaju u bilansu uspeha kada smanjenje budućih ekonomskih koristi koje je 
povezano sa smanjenjem sredstava ili povećanjem obaveza može pouzdano da se izmeri, odnosno da 
priznavanje rashoda nastaje istovremeno sa priznavanjem porasta obaveza ili smanjenjm sredstava. 
 Kapital se iskazuje u skladu sa finansijskim konceptom kapitala kao uloženi novac ili uložena 
kupovna moć i predstavlja neto imovinu Društva. Iz finansijskog koncepta kapitala proističe koncept 
očuvanja finansijskog kapitala. Očuvanje finansijskog kapitala meri se u nominalnim monetarnim jedinicama 
– RSD. Po ovom konceptu dobitak je zaradjen samo ako finansijski (ili novačni) iznos neto imovine na kraju 
perioda premašuje finansijski (ili novčani) iznos neto imovine na početku perioda, nakon uključivanja bilo 
kakvih raspodela vlasnicima ili doprinosa vlasniku u toku godine. 
 
 3.3. Preračunavanje stranih sredstava plaćanja i računovodstveni tretman kursnih razlika 
 Izvršen je preračun novčanih sredstava, potraživanja i obaveza u stranim sredstvima plaćanja u 



njihovu dinarsku protivvrednost po kursu važećem na dan bilansa stanja. Pozitivne i negativne kursne razlike 
rastale po tom osnovu su iskazane kao prihod ili rashod perioda. 
 Preračun potraživanja i obaveza sa ugovorenom zaštitom putem valutne klauzule vrši se po 
kursu važećem na dan bilansa stanja, s tim da se efekat knjiži kao finansijski prihod, odnosno rashod.  
 
 3.4. Prihodi od prodaje 
 Prihodi od prodaje su iskazani u iznosu fakturisane realizacije, tj. izvršene prodaje do kraja 
obračunskog perioda, pod uslovom da je sa tim danom nastao dužničko-poverilački odnos i da je 
ispostavljena faktura. Prihod se meri po poštenoj vrednosti primenjene nadoknade ili potraživanja uzimajući 
u obzir iznos svih trgovačkih popusta i količinskih rabata koje Društvo odobri. Razlika izmedju poštene 
vrednosti i nominalnog iznosa naknade priznaje se kao prihod od kamate. Prihod od prodaje se priznaje kada 
su zadovoljeni svi uslovi: 
 - Društvo je prenelo na kupca sve značajne rizike i koristi od vlasništva; 
 - rukovodstvo Društva ne zadržava niti utiče na upravljanje u meri koja se obično povezuje sa 
vlasništvom, niti kontrolu nad prodatim proizvodima i robom; 
 - kada je moguće da se iznos prihoda pouzdano izmeri; 
 - kada je verovatno da će poslovna promena da bude praćena prilivom ekonomske koristi u 
Društvu, i 
 - kad se troškovi koji su nastali ili će nastati u vezi sa poslovnom promenom mogu pouzdano da 
se izmere. 
 Prihodi od usluga iskazani su srazmerno stepenu završenosti usluge na dan bilansiranja. 
 
 3.5. Poslovni rashodi 
 Ukupne poslovne rashode čine: nabavna vrednost prodate robe; troškovi materijala; troškovi 
zarada, naknada zarada i ostali rasodi; troškovi amortizacije i rezervisanja; troškovi proizvodnih usluga; I 
nematerijalni troškovi. 
 Osnovni elementi i načela priznavanja rashoda su: 
 - rashodi se priznaju, odnosno evidentiraju i iskazuju kada smanjenje budućih ekonomskih 
koristi koje je povezano sa smanjenjem sredstava ili povećanje obaveza može pouzdano da se izmeri; 
 - rashodi se priznaju na osnovu neposredne povezanosti rashoda sa prihodima (načelo 
uzročnosti); 
 - kada se očekuje da će ekonomske koristi priticati tokom nekoliko obračunskih perioda, a 
povezanost sa prihodom može da se ustanovi u širem smislu ili posredno, rashodi se priznaju putem postupka 
sistemske razumne alokacije; 
 - rashodi se priznaju kada izdatak ne donosi ekonomske koristi lli kada i do iznosa do kojeg 
buduće ekonomske koristi ne ispunajvaju uslove ili su prestale da ispunavaju uslove za priznavanje u bilansu 
stanja kao sredstvo; 
 - rashodi se priznaju i u onim slučajevima kada nastane obaveza bez istovremenog priznavanja 
sredstava. 
 Nabavna vrednost prodaje robe na veliko utvrdjuje se u visini prodajne vrednosti robe na veliko, 
umanjene za iznos utvrdjene razlike u ceni i ukalkulisanog PDV sadržanih u vrednosti prodaje robe na 
veliko. 
 
 3.6. Dobici i gubici 
 Dobici predstavljaju povećanje ekonomske koristi, a obuhvataju prihode koji se javljaju u 
slučaju prodaje stalne imovine po vrednosti većoj od njihove knigovodstvene vrednosti, zatim nerealizovane 
dobitke po osnovu prodaje tržišnih hartija od vrednosti (u slučaju kada se vrednovanje hartija od  vrednosti 
vrši po njihovim tržnim vrednostima), kao i dobitke koji nastaju pri povećanju knjigovodstvene vrednosti 
stalne imovine usled prestanka delovanja uslova za smanjenje njihove vrednosti. 
 Gubici nastaju po osnovu prodaje imovine po cenama nižim od njene knjigovodstvene 
vrednosti, zatim po osnovu rashodovanja neotpisanih osnovnih sredstava, po osnovu šteta koje se mogu u 
celini ili delimično nadoknaditi od osiguvarajućeg društva, po osnovu primene principa impariteta 
(umanjenje vrednosti imovine). 
 
 3.7. Finansijski prihodi i rashodi 
 Finansijski prihodi i rashodi obuhvataju: prihode i rashode od kamata (nezavisno od toga da li 
su dospeli i da li se plaćaju ili pripisuju iznosu potraživanja ili obaveza na dan bilansiranja); prihode i 



rashode od kursnih razlika; prihode i rashode iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim 
licima; i ostale finansijske prihode i rashode. 
 Prihodi od dividendi priznaju se kao prihod u godini kada se iste odobre za isplatu. 
 
 3.8. Ostali prihodi i rashodi 
 Ostali prihodi obuhvataju dobitke po osnovu: prodaje nekretnina, postrojenja, opreme i 
bioloških sredstava, prodaje hartija od vrednosti u učešću u kapitalu pravnih lica i prodaje materijala; 
viškova; efekata ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru 
revalorizacionih rezervi; naplate otpisanih potraživanja i ostalih nepomenutih prihoda. 
 Ostali rashodi obuhvataju rashode po osnovu: prodaje i rashodovanja nekretnina, postrojenja, 
opreme i bioloških sredstava, prodaje hartija od vrednosti u učešću u kapitalu pravnih lica i prodaje 
materijala; manjkova; efekata ugovorene zaštite od rizika, osim efekata po osnovu valute klauzule i direktnih 
otpisa potraživanja. 
 
 3.9. Porez na dobit 
 Porez na dobit predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa republičkim propisima. 
Poreska obaveza se obračunava po stopi od 15% na oporezivu dobit. Oporeziva dobit utvrdjuje se u 
poreskom bilansu uskladjivanjem dobiti iskazane u bilansu uspeha, koji je sačinjen u skladu sa 
Međunarodnim računovodstvenim standardima i propisima kojima se uređuje računovodstvo, za određene 
rashode i prihode saglasno poreskim propisima. Obračunati porez se umanjuje za poreske olakšice (ulaganja 
u osnovna sredstva u sopstvenoj registrovanoj delatnosti, zapošljavanje novih radnika i ostvarivanje dobiti u 
novoosnovanoj poslovnoj jedinici u nedovoljno razvijenim područjima). 
 Gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu mogu se koristiti za smanjenje oporezive 
dobiti narednih perioda, ali ne duže od deset godina. 
 
 3.10. Nekretnine, postrojenja i oprema 
 Nekretnine, postrojenja i oprema su materijalna sredstva: 
 - koja Društvo drži za upotrebu u proizvodnji ili isporuku robe ili pružanje usluge, za 
iznajmljivanje drugim licima ili u administrativne svrhe; 
 - za koja se očekuje da će se koristiti duže od jednog obračunskog perioda; i 
 - čija je pojedinačna nabavna cena u vreme nabavke veća od prosečne bruto zarade po 
zaposlenom u Republici, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove 
statistike.  
 Nabavka, nekretnina, postrojenja i opreme u toku godine evidentiraju se po nabavnoj vrednosti. 
Nabavnu vrednost čini fakturna vrednost nabavljenih sredstava uvećana za sve zavisne troškove nabavke i 
sve troškove dovodjenja u stanje funkcionalne pripravnosti. Cenu koštanja navedenih sredstava proizvedenih 
u sopstvenoj režiji čine direktni troškovi i pripadajući indirektni troškovi, koji se odnose na to ulaganje. 
Nakon što se prizna kao sredstvo, nekretnina, postrojenja i oprema iskazuje se po nabavnoj vrednosti ili po 
ceni koštanja umanjenoj za ukupan iznos obračunate amortizacije i ukupan iznos gubitaka zbog 
obezvređenja. 
 Dobici ili gubici koji proisteknu iz rashodovanja ili otuđenja utvrđuju se kao razlika između 
procenjenih neto priliva od prodaje Ii iskazanog iznosa sredstava i priznaju se kao prihodi ili rashodi u 
bilansu uspeha. 
 
 3.11. Amortizacija 
 Obračun amortizacije vrši se od početka narednog meseca u odnosu na mesec kada je sredstvo 
stavljeno u upotrebu. 
 Amortizacija se obračunava proporcionalnom metodom, primenom stopa koje se utvrdjuju na 
osnovu procenjenog korisnog veka upotrebe sredstava. 
 Osnovica za obračun armortizacije sredstava je nabavna vrednost umanjena za preostalu 
(rezidualnu) vrednost i iznos obezvređenja. 
 Preostala vrednost je neto iznos koji preduzeće očekuje da će dobiti za sredstvo na kraju 
njegovog korisnog veka trajanja, po odbitku očekivanih troškova otuđenja. 
 Korisni vek trajanja, odnosno amortizacione stope, preispituju se periodično i ako su očekivanja 
zasnovana na novim procenama značajno različita od prethodnih, obračun troškova amortizacije za tekući i 
budući period se koriguju. 
 Metod obračuna amortizacije koji se primenjuje preispituje se periodično i ukoliko je došlo do 



značajne promene u očekivanom obrascu trošenja ekonomskih koristi od tih sredstava, metod se menja tako 
da odražava taj izmenjeni način. Kada je takva promena metoda obračuna amortizacije neophodna, onda se 
ona računovodstveno obuhvata kao promena računovodstvene procene, a obračunati troškovi amortizacije za 
tekući i budući period se koriguju. 
 Amortizacione stope, utvrdjene na osnovu procenjenog korisnog veka upotrebe (bez 
utvrdjivanja rezidualnog ostatka) su: 
           
 Korisni vek trajanja 

(godina)        
Stopa amortizcije 
(%) 

1. NEKRETNINE(GRADJEVINSKI OBJEKTI)   
Gradj. Objekti-upravna zgrada    33,33     3,00 
Gradj.objekti-glavni magacin I stovarište materijala    25     4,00 
Ostali gradjevinski objekti    10   10,00 
2. POSTROJENJA I OPREMA   
Oprema – vozila    5 – 8   12,50-20,00 
Pogonski i poslovni inventar    8 – 10   10 – 12,50 
Nameštaj,poslovni inventar u trgovini, 
ugostiteljstvu I turizmu 

   8 – 10   10 – 12,50 

Kancelarijska oprema, računarska oprema, softver, 
telekomunikaciona 
oprema 

   5   20,00 

 
 3.12. Finansijski plasmani 
 Finansijski plasmani predstavljaju finansijska sredstva koja se prilikom početnog priznavanja 
mere po njihovoj nabavnoj vrednosti koja predstavljaju poštenu vrednost nadoknade koja je data za njih. 
Troškovi transakcije se uključuju u početno merenje svih finansijskih sredstava. 
 Za potrebe merenja finansijskog sredstva nakon početnog priznavanja, finansijska sredstva se 
klasifikuju u četiri kategorije. 
 a) finansijska sredstva koja se drže radi trgovanja, početno priznata po fer vrednosti kroz dobit i 
gubitak; 
 b) ulaganja koja se drže do roka dospeća; 
 c) zajmovi i potraživanja koji su potekli od strane društva i koji se ne 
drže radi trgovanja i 
 d) finansijska sredstva koja su raspoloživa za prodaju. 
 Finansijsko sredstvo se klasifikuje kao finansijsko sredstvo koje je raspoloživo za prodaju 
ukoliko sasvim ne pripada ni jednoj od ostale tri gore navedene kategorije finansijskih sredstava. 
 Finansijsko sredstvo klasifikuje se kao finansijsko sredstvo koje se drži radi trgovanja, a ne kao 
finansijsko sredstvo koje je raspoloživo za prodaju, ukoliko je to sredstvo deo portfelja sličnih sredstava za 
koje postoji obrazac trgovanja radi ostvarivanja dobitka iz kratkoročnih kolebanja cena ili mreže 
dilera. 
 Posle početnog priznavanja, društvo meri finansijska sredstva, (uključujući i derivate koji su 
sredstva) po njihovim poštenim vrednostima, bez bilo kakvog umanjivanja za transakcione troškove koje 
može načiniti prilikom prodaje ili drugog otudjenja, osim: 
 - zajmova i potraživanja i ulaganja koja se drže do dospeća koja se mere po amortizovanoj ceni, 
primenom metoda efektivne kamatne stope; 
 - ulaganja u vlasničke hartije koje se ne kotiraju na aktivnom tržištu i čija se fer vrednost ne 
može pouzdano izmeriti, koja se mere po nabavnoj ceni.  

 

Ukoliko za finansijska sredstva raspoloživa za prodaju ne postoji aktivno tržište, ukoliko su sa fiksnim 
rokom dospeća, finansijska sredstva raspoloživa za prodaju se vrednuju po amortizovanoj vrednosti 
primenom metoda efektivne kamatne stope. 
Kod učešća u kapitalu postoji namera držanja u neodređenom periodu. Ova učešća mogu biti prodata u 
zavisnosti od potreba za likvidnošću ili u slučaju promene tržišnih cena.  
Društvo ima učešća u kapitalu pravnih lica koja obuhvataju ulaganja u akcije pravnih lica i banaka. 
Ova ulaganja su vrednovana po fer vrednosti, kao hartije od vrednosti raspoložive za prodaju. Efekat 
promena vrednosti učešća u kapitalu, knjigovodstveno se obuhvata preko revalorizacionih rezervi Društva. 
Učešća u kapitalu za koje ne postoji aktivno tržište vrednovana su po nabavnoj vrednosti. 



 Priznati dobitak ili gubitak koji proizilazi iz promene u poštenoj vrednosti finansijskog sredstva 
ili obaveze (koja nije deo odnosa zaštite) početno priznata po fer vrednosti kroz dobit ili gubitak, priznaje se 
kao dobitak ili gubitak u bilansu uspeha, a kod finansijske imovine raspoložive za prodaju na 
revalorizacionim rezervama.  
 
 3.13. Zalihe 
 Zalihe materijala i robe se mere po nabavnoj vrednosti. Nabavnu vrednost čine svi troškovi 
nabavke za dovodjenje zalihe na njihovo sadašnje mesto i stanje. Troškovi nabavke zalihe obuhvataju 
kupovnu cenu, uvozne dažbine i druge obaveze (osim onih koje Društvo može naknadno da povrati od 
poreskih vlasti), troškove prevoza, manipulativne troškove i druge troškove koji se mogu direktno pripisati 
nabavci. Popusti, rabati i druge slične stavke se oduzimaju pri utvrdjivanju troškova nabavke. Kursne razlike 
nastale od dana preuzimanja zaliha do dana plaćanja obaveza u stranoj valuti i troškovi kamata nisu 
uključeni u trošak nabavke. 
 Izlaz zaliha, materijala i robe se evidentira metodom prosečne ponderisane cene. 
 Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda se mere po ceni koštanja, odnosno po neto 
prodajnoj vredosti, ako je niža. Cenu koštanja čine svi troškovi konverzije i drugi nastali troškovi neophodni 
za dovođenje zaliha na njihovo sadašnje mesto i stanje, odnosno: 
 - troškovi direktnog rada; 
 - troškovi direktnog materijala, i 
 - indirektni, odnosno opšti proizvodni troškovi. 
U vrednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda ne ulaze, već predstavljaju rashod perioda: 
 - neuobičajeno veliko rasipanje materijala, radne snage ili drugi troškovi proizvodnje; 
 - troškovi skladištenja, osim ako ti troškovi nisu neophodni u procesu proizvodnje pre naredne 
faze proizvodnje; 
 - režijski troškovi administracije koji ne doprinose dovodjenju zaliha na sadašnje mesto i 
sadašnje stanje,  
 - troškovi prodaje. 
 Neto prodajna vrednost predstavlja procenjenu prodajnu vrednost, umanjenu za procenjene 
troškove prodaje i procenjene troškove dovršenja (kod nedovršene proizvodnje). Ukoliko je neto prodajna 
vrednost zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda niža od njihove cene koštanja, vrši se delimičan 
otpis do neto prodajne vrednosti. 
 
 3.14. Potraživanje po osnovu prodaje 
 Potraživanja po osnovu prodaje procenjuju se po nominalnoj vrednosti umanjenoj za procenjeni 
iznos nenaplativih potraživanja. 
 U skladu sa propisima o računovodstvu, a na osnovu opšteg akta Društva vršena je ispravka 
vrednosti dospelih potraživanja koja nisu naplaćena u roku od 60 dana od dana dospelosti za naplatu. 
  
 
 4. PRIHODI OD PRODAJE 
     U hiljadama dinara 
                                         2018. 2017.
  
 Prihodi od prodaje matičnim  
 i zavisnim pravnim licima 
 
                     Prihodi od prodaje ostalim pov.l.                                                     /                                40 
                        
 Prihodi od prodaje na domaćem                                                       /                                  4 
 tržištu 
 - prihodi od prodaje robe           
  
 - prihodi od prodaje 
   proizvoda i usluga pov.l.    
   
 - prihodi od aktiv.učinaka   / /
   



 - ostali poslovni prihodi                                                            __264___            ___      254___           
   Poslovni prihodi                264 298 
 
    
 5. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE 
     U hiljadama dinara 
    2018. 2017.
  
 Nabavna vrednost prodate robe na 
 veliko   /  40
   
 Nabavna vrednost prodate robe na malo  / /
   
 Nabavna vrednost prodate robe na 
 tranzitu   / /
 Nabavna vrednost prodate robe putem 
 konsignacije   / /
                                           ____       ________
              
    / 40
  
 6. TROŠKOVI MATERIJALA 
     U hiljadama dinara 
    2018. 2017.
  
 Troškovi materijala   / 1140
  
   
 Troškovi goriva i energije   12 131
                                           
  
 7. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I 
     OSTALI LIČNI RASHODI 
     U hiljadama dinara 
  
  2018. 2017. 
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) / / 
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret 
poslodavca 

/ / 

Troškovi naknada po ugovoru o delu / / 
Ostali lični rashodi i naknade:   
- naknada troškova zaposlenima na službenom putu / / 
- naknada troškova prevoza na rad i sa rada / / 
- otpremnine / / 
- ostale naknade   
Ukupno / / 
 
 
8. TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA 
     U hiljadama dinara 
    2018. 2017.
  
 Troškovi amortizacije   852 870
      
   
  
  



 
 
     
 9.  POSLOVNI RASHODI 
     U hiljadama dinara 
    2018. 2017. 
 
                     Poslovni rashodi                                                                        1.484                           2.908  
  
   
 10. FINANSIJSKI PRIHODI 
    U hiljadama dinara
    2018. 2017.
   
 Prihodi po osnovu valutne klauzule   /                            / 
  
 Ostali finan. prihodi   / 24
                                       __________         ____________ 
    / 24 
 
 11. FINANSIJSKI RASHODI 
     U hiljadama dinara 
    2018. 2017.
  
 Rashodi po osnovu kamata: 
 po osnovu zateznih kamata   / /
  
 kamate po obavezama iz lizinga   /                               / 
  
 kamate na osnovu pozajmica/povezano lice  99                             709                 
 
 kamate po osnovu neplacenih javnih prihoda  /                                   /                             
 Rashodi po osnovu efekata valutne 
 Klauzule I kurs. razlike   / /
   
 Ostali finansijski rashodi   / /
                                       ___________          ___________ 
    99 709
  
 
 12. OSTALI PRIHODI 
     U hiljadama dinara 
    2018. 2017.
   
 Dobici od prodaje opreme i mat.   / 5.828
                              
 Viškovi   / /
  
 Naplaćena otpisana potraživanja   / /
   
 Prihodi od smanjenja obaveza   / /
   
 Prihodi od naknadjenih šteta   / /
   
 Ostali nepomenuti prihodi   51 3.480
                                    ___________          ___________ 
     51 9.308



  
 13. OSTALI RASHODI 
     U hiljadama dinara 
    2018. 2017.
  
 Rashodi direktnih otpisa potrazivanja   / /
  
 Rashodi iz ranijih godina po osnovu 
 obaveza prema dobavljaču   / /
   
 Obezvredjenje ucesca u kapitalu dr. lica  / /
   
 Obezvredjenje potrazivanja   / /
   
 Obezvredjenje potraž.i kratkoročnih    /
 fin.plasmana   / 
  
 Rashod usluga iz ranijih god.   61 /
  
 
 Rashodi sudskih sporova   6                                575   
 Ostali nepomenuti rashodi   / /
                                       __________         ___________ 
    67 575
   
 
 
 
 
 
 14. NETO DOBITAK/gubitak 
     U hiljadama dinara 
    2018. 2017.
  
 Finansijski rezultat u bilansu uspeha 
 (dobitak pre oporezivanja)   /      5.404 
                     (gubitak pre oporezivanja)                                                           1.316                                / 
 Poreski rashod perioda                                                                      /                                   / 
                     Odloženi poreski reshod perioda                                                      60                                / 
                     Odloženi poreski prihod perioda                                                       /                           2.197 
                     Neto dobitak                                                                                      /                           7.601 
                     Neto gubitak                                                                                 1.376                               / 
   
  
 
 Obračun poreza na dobitak vrši se po stopi od 15% u skladu sa poreskim propisima, odvojeno 
za poslovni i kapitalni podbilans. Vrši se uskladjivanje pojedinih pozicija prihoda I rashoda, a poreska 
osnovica se umanjuje za gubitke ranijih godina I prihode od dividendi I udela u dobiti kod pravnih lica 
rezidenta.  
 
 
  
15. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA   
                                U hiljadama dinara 

 
Građevinsko 

zemljište  

Građevinski 

objekti                     
Invest. nekret.     

Postrojenja i 

oprema 

Ostale 

nekret. 

postrojenj

Ukupno 

 



a i oprema 

       
 
Neto sadašnja 
vrednost:      

 

31.12.2018. godine    321 12.000                         2.478            0 165 
 

14.964 
       

 
 
 16. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 
     U hiljadama dinara 
    2018. 2017.
  
 Dugoročni krediti u zemlji za prodate 
 stanove   79 79
   
 Dug. Fin.plasmani u fin.lizing   / /
   
 Udeli 0,11% “BEK” u stečaju   670 670 
 
 Ispravka vrednosti udela    (670)                            (670) 
                      ______________________________ 
 Ukupno dugoročni fin.plasmani neto:   79 79
  
      
 
  
 
 
 
 17. ZALIHE 
     U hiljadama dinara 
    2018. 2017.
  
 Materijal                                              /                    /
   
 Rezervni delovi   / /
   
 Alat i invetntar   / /
   
 Roba   / /
   
 Dati avansi dobav.u zemlji   86 86
   
 Ispravka vrednosti zaliha alata i 
 inventara   / /
  
 Ispravka vredn.datih avansa   / /
                                  ___________________________           
               86 86
     
  
  
 18. POTRAŽIVANJA 
     U hiljadama dinara 
    2018. 2017.



  
 Potraživanje od kupaca 
 Kupci-povezana pravna lica   24 24
   
 Kupci u zemlji                                            56                        68
   
 Ispravka vrednosti potraživanja   / /
   
                                  ____________        ____________ 
 Potražianja od kupaca   80 92
  
  
 
 
  
 19. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 
 
                          U hiljadama dinara 
    2018. 2017.
  
 Kratkoročni zajmovi u zemlji   31 31
  
   
  
 20. GOTOVINA 
     U hiljadama dinara 
    2018. 2017.
  
 Tekući (poslovni) račun   0 0
   
 Blagajna   / /
                                    ___________        ____________ 
    0 0
  
  
 21. POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA 
       VREMENSKA RAZGRANIČENJA 
     U hiljadama dinara 
    2018. 2017.
  
 Porez na dodatu vrednost   / 1
   
 Unapred plaćeni troškovi   / /
   
 Akontacioni porez na dodatu vrednost   / /
   
 Ostala aktivna vremen.razgraničenja   / / 
                                        ___________        ____________ 
    / 1
  
 
 22. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA  2018. 2017. 
    2.429 2.489
   
 
 23. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL 
 Osnovni kapital “TEHNOGRADJA” AD Zrenjanin obuhvata: akcijski kapital – obične akcije i 



ostali kapital. 
 Struktura osnovnog kapitala u poslovnim knjigama Društva na dan 31.decembra 2018. god. je 
sledeća: 
 
  31. decembar 2018.g 
 
  Učešće     U hiljadama           Broj 
     u %           dinara                   akcija 
 
 Obične akcije: 
 - Akcijski fond RS Beograd     43,54         21.915                 21.915 
 - “KERAMIKA JOVANOVIĆ” DOO 
   Zrenjanin                             24,99         12.579                 12.579 
 - “TEHNORADIONICA” AD 
   Zrenjanin                             24,70         12.431                 12.431 
 - “GILE PROMET” DOO         1,20             604                       604 
 - Manjinski akcionari                5,57           2.803                    2.803  
                                                              _________     _________            __________ 
                                           100,00 %       50.332                50.332    
 
                    Gubitak u 2018. iznosi -1.376.524,34 : 50.332 = -27,35 zarada po akciji 
  
 Ostali kapital iskazan je u Bilansu stanja na dan 31. decembar 2018. u iznosu od 2.831 hiljada 
RSD predstavlja ostale oblike osnovnog kapitala koji je preuzet iz vanbilansnih izvora u poslovne izvore i 
koji nije upisan u registar privrednih subjekata. 
 
 
 
 24. REVALORIZACIONE REZERVE 
 
 Revaorizacione rezerve, u bilansu na dan 31. decembra 2018. g iskazane u iznosu od 12.696 
hiljada din, obuhvataju pozitivan efekat promene poštene – fer vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme.  
 U 2018. godini nije bilo promena na poziciji revalorizacionih rezervi. 
 
     U hiljadama din 
    2018. 2017. 
 Stanje na dan 01.01.   12.696 12.696 
 Stanje na dan 31.12.   12.696 12.696
  
 
 25. NERASPOREDJENI DOBITAK 
 
  
     U hiljadama dinara 
    2018. 2017.
  
 Neraspoređeni dobitak                                                                       /                           7.601                             
  
  
 
 
 
  
 26. OSTALE DUGOROČNE OBAVEZE 
 
     U hiljadama dinara 
    2018. 2017.



  
 Ostale razne dugoročne obaveze: 
 - obaveze po osnovu opreme uzete 
   u finansijski lizing   / / 
                                    ___________         ___________ 
    / / 
 
 27. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE 
 
 Kratkoročne finansijske obaveze su obaveze koje dospevaju u roku do godinu dana od dana 
činidbe, odnosno od dana bilansa i one obuhvataju: 
 
     U hiljadama dinara 
                      2018. 2017.
                                               
  
 Kratkoročni krediti od 
 matičnih i zavisnih   
 pravnih lica      527 592
 Deo ostalih dugoročnih 
 obaveza po fin.lizingu 
 koji dospevaju do jedne 
 godine   / / 
                                       ___________         ___________ 
 Ukupno kratkoročne 
 finan.obaveze   527 592
   
 
      
 28. OBAVEZE IZ POSLOVANJA 
     U hiljadama dinara 
    2018. 2017.
  
 Primljeni avansi 
 Primljeni avansi od ostalih pravnih lica  / /
   
 Obaveze prema dobavljačima 
 Dobavljači-povezana pravna lica   37 36
   
 
 Dobavljači u zemlji   502 551
   
 Ostale obaveze iz poslovanja   31 31
                                      
                                                                                                                 ___________        ___________ 
 Svega obaveze iz poslovanja   570 618
   
  
 
 
 
 
 
 29. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I 
       PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 
     U hiljadama dinara 
    2018. 2017.



 . 
 Obaveze za neto zarade i naknade 
 zarada   / /
   
 Obaveze za poreze,doprinose i druge 
 dažbine na zarade   / /
   
 Obaveze za naknade zarada koje 
 se refundiraju   /                              /   
     
        Ostale specif.obaveze prema dr. povezanim licima-sudske presu              __/_____                ____/__ 
    / /
   
 
 
 30. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU 
       VREDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA 
     U hiljadama dinara 
    2018. 2017.
  
 Obaveze za porez na dod.vrednost   / 90
   
 Obaveze za javne prihode   / /
   
 - Ostala pasivna vremenska razgrani- 
   čenja unapred plaćeni troškovi 
   prevoza   / / 
                                _____________            ___________ 
                                   / 90
  
                  31. GUBITAK 
  
     U hiljadama dinara 
    2018. 2017.
  
 Stanje na dan 01. januar   58.904 60.171
  
 Gubitak tekuce godine   1.377 /
  
 Pokriće gubitka ran.per.                   -7.601                        - 1.267 
  
 Ispravka mater.znač.grešaka   / / 
                                  ____________          ___________ 
 Stanje na dan 31. decembar   52.680 58.904         
 
 

32. ZNAČAJNI DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA 
 
Nije bilo značajnih događaja. 
 
33. POTENCIJALNA SREDSTVA I OBAVEZE 
 

Sudski sporovi 
 
Društvo je, sa stanjem na dan 31.12.2018. godine, tuženo: 



- U sporu sa AGRODUKAT doo Zrenjanin, za izvedene radove; obe strane uložile su žalbe 
na prvostepenu presudu 

-  
Društvo je tužilac: 
- U sporu protiv TEHNOMAGTERMA Novi Sad, po osnovu potraživanja za izvršene 

radove 
- U sporu protiv Fabrike šećera u stečaju Zrenjanin, po osnovu vlasništva nad nekretninom i 

zemljištem. 
 

Rukovodstvo Društva nije izvršilo rezervisanje za potencijalne gubitke po sudskim 
sporovima, jer je neizvestan njihov ishod. 
 

 
32. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA 

 

Društvo je od 08.05.2017. u blokadi. 

 

Ciljevi upravljanja rizicima finansijskih instrumenata 
 
Poslovanje Društva je izloženo različitim finansijskim rizicima: tržišnom riziku (deviznom i 
kamatnom), kreditnom riziku i riziku likvidnosti. Finansijski rizici se sagledavaju na vremenskoj 
osnovi i prevashodno se izbegavaju umanjenjem izloženosti Društva ovim rizicima.  
Društvo ne koristi nikakve finansijske instrumente zaštite od efekata finansijskih rizika na 
poslovanje iz razloga što takvi instrumenti nisu u širokoj upotrebi, niti postoji organizovano tržište 
takvih instrumenata u Republici Srbiji. 
 
Tržišni rizik 
U svom poslovanju Društvo je izloženo finansijskim rizicima i u tom sklopu izloženo je tržišnom 
riziku. Zadatak upravljanja tržišnim rizicima jeste da se upravlja i kontroliše izloženost tržišnim 
rizicima u okviru prihvatljivih pokazatelja, uz optimizaciju prinosa Društva. 
 
Devizni rizik 
 
Društvo nije izloženo deviznom riziku, pošto ne posluje na inostranom tržištu niti uvozi I izvozi 
robu. Takođe, postojeće kratkoročne obaveze društva nisu sa deviznom klauzulom. 
Društvo nema dugoročnih obaveza niti kratkoročnih i dugoročnih plasmana. 
Nivo likvidnih sredstava je nizak pa ne trpi devizni rizik. 
 
Kamatni rizik 

 
Društvo nije izloženo kamatnom riziku. Društvo nema kredita a ima obavezu za kratkoročne 
zajmove od povezanog lica, gde je ugovorena kamata u visini referentne kamatne stope. 
 
Kreditni rizik 
 
Društvo je izloženo kreditnom riziku koji predstavlja rizik da dužnici neće biti u mogućnosti da 
dugovanja prema Društvu izmire u potpunosti i na vreme, što bi imalo za rezultat finansijski gubitak 
Društva. Kreditni rizik obuhvata dugoročne i kratkoročne finansijske plasmane, potraživanja i date 
garancije i jemstva trećim licima. 
 

U Republici Srbiji ne postoje specijalizovane rejting agencije koje vrše nezavisnu klasifikaciju i 



rangiranje privrednih društava. Usled toga, Društvo je prinuđeno da koristi ostale javno dostupne 
finansijske informacije (npr. podatke o bonitetu koje pruža Agencija za privredne registre) i interne 
istorijske podatke o saradnji sa određenim poslovnim partnerom u cilju određivanja njegovog 
boniteta. Na osnovu boniteta kupca, utvrđuje se iznos njegove maksimalne kreditne izloženosti, u 
skladu sa poslovnom politikom usvojenom od strane rukovodstva Društva. Iznos maksimalne  
kreditne izloženosti revidira se najmanje jednom godišnje. 

 

U slučaju povećanja iznosa dospelih potraživanja i shodno tome povećane izloženosti kreditnom 
riziku, Društvo primenjuje mehanizme predviđene poslovnom politikom. 
 

Izloženost Društva kreditnom riziku ograničena je uglavnom na potraživanja od kupaca na dan 
bilansa. Najveći deo čine potraživanja od kupaca:  
 
Naziv i sedište kupca          Hiljade dinara 
                2018.   2017. 
Jovana Zrenjanin          54   54 
Liv import dp Zrenjanin                      51   51 
Vojvodinaput ad Zrenjanin        38   38  
 
Rizik likvidnosti 
 
Rukovodstvo Društva upravlja rizikom likvidnosti na način koji mu obezbeđuje da Društvo u 
svakom trenutku mora da ispunjava sve svoje dospele obaveze. Društvo upravlja rizikom 
likvidnosti održavajući odgovarajuće novčane rezerve, praćenjem planiranih i stvarnih novčanih 
tokova i održavanjem adekvatnog odnosa priliva finansijskih sredstava i dospeća obaveza.  
 
Ročnost dospeća finansijskih obaveza Društva data je u sledećoj tabeli: 
 

Hiljada dinara 
2018. godina dо 1  оd 1 dо 2  оd 2 dо 5  Ukupno 

        
Dugoročni krediti 0  0  0  0 

Obaveze iz poslovanja 570  0  0  0 

Krat. finan. obaveze 527       
Ostale krat. obaveze 3.466  0  0  0 

        

 4.563       

        
 
Prikazani iznosi zasnovani su na nediskontovanim novčanim tokovima na osnovu najranijeg datuma 
na koji će Društvo biti obavezno da takve obaveze namiri (aktuelni anuitetni plan). 
 
33. UPRAVLJANJE RIZIKOM KAPITALA 
 
U postupku upravljanja kapitalnim rizikom, rukovodstvo Društva 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 Društva 
pregleda strukturu odnosa dugova i kapitala na godišnjoj osnovi. 

 
Društvo 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) umanjenne 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 2018. i 2017. godine su bili sledeći: 

 
Hiljada dinara 

 2018.  2017. 
1. Zaduženost* 527  592 
2. Gotovina i gotovinski ekvivalenti 0  0 
    
I Neto zaduženost (1 – 2) 527  592 
    
3. Kapital** 13.179  14.556 
    
II Ukupni kapital (I+3) 13.706  15.148 
III Racio (odnos) neto zaduženosti prema kapitalu (I/II) 0. 038  0. 039 
 
*Zaduženost obuhvata dugoročne obaveze i kratkoročne finanansijske obaveze 
**Kapital obuhvata iznos ukupnog kapitala 
 
 
 
 

34. SEGMENTI POSLOVANJA  
 
Društvo nije organizovalo poslovanje po segmentima čije poslovanje se prati izdvojeno. 
 
 

35. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA 
 
U okviru svojih redovnih poslovnih aktivnosti Društvo obavlja transakcije sa povezanim licima.  
 
U toku 2018. i 2017. godine obavljene su sledeće transakcije sa povezanim pravnim licima:  
 
 

Hiljada dinara 
 2018.  2017. 

PRIHODI OD PRODAJE    
   - matično društvo 0  0 
   - zavisna pravna lica  0  0 
   - ostala povezana pravna lica 0  40 
    

 0  40 
FINANSIJSKI PRIHODI    
   - matično društvo                   
   - zavisna pravna lica  0  0 
   - ostala povezana pravna lica                0  0 
    
 0  0 
NABAVKE    
   - matično društvo 0  0 
   - zavisna pravna lica  0  0 



   - ostala povezana pravna lica 0  0 
    

 0  0 
FINANSIJSKI RASHODI    
   - matično društvo 0  0 
   - zavisna pravna lica  0  0 
   - ostala povezana pravna lica 99  86 
    
 99  86 
POTRAŽIVANJA I PLASMANI    
Potraživanja od kupaca:       
   - matično društvo   0 
   - zavisna pravna lica    0 
   - ostala povezana pravna lica 0  24 
 0  24 
Potraživanja za kamate:    
   - matično društvo 0  0 
   - zavisna pravna lica  0  0 
   - ostala povezana pravna lica 0  0 
 0  0 
Dugoročni finansijski plasmani:    
   - matično društvo 0  0 
   - zavisna pravna lica 0  0 
   - ostala povezana pravna lica 0  0 
 0  0 
Kratkoročni finansijski plasmani:    
   - matično društvo 0  0 
   - zavisna pravna lica  0  0 
   - ostala povezana pravna lica 0  0 
 0  0 
Potraž. po osnovu primljenih menica:    
   - matično društvo 0  0 
   - zavisna pravna lica 0  0 
   - ostala povezana pravna lica 0  0 
    
 0  0 
OBAVEZE    
Dugoročne finansijske obaveze:    
   - matično društvo 0  0 
   - zavisna pravna lica  0  0 
   - ostala povezana pravna lica 0  0 
 0  0 
Obaveze prema dobavljačima:    
   - matično društvo   0  0 
   - zavisna pravna lica  0  0 
   - ostala povezana pravna lica 37  36 
 37  36 
Kratkoročni krediti:    
   - matično društvo   0  0 
   - zavisna pravna lica  0  0 
   - ostala povezana pravna lica      527  592 
                                                                                                             





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

AD TEHNOGRADNJA, ZRENJANIN 

 

FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA GODINU ZAVRŠENU 

31. DECEMBRA 2018. GODINE SA IZVEŠTAJEM REVIZORA 

 

 
  



 

 

SADRŽAJ 

 

 

 

 

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 

 

BILANS STANJA NA DAN 31.12.2018. GODINE 

 

BILANS USPEHA ZA PERIOD OD 01.01.2018. GODINE DO 31.12.2018. GODINE 

 

IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU ZA PERIOD OD 01.01.2018. GODINE DO 31.12.2018. GODINE 

 

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU ZA PERIOD OD 01.01.2018. GODINE DO 31.12.2018. GODINE 

 

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE ZA PERIOD OD 01.01.2018. GODINE DO 31.12.2018. GODINE 

 

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA GODINU ZAVRŠENU 31.12.2018. GODINE 

 

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA GODINU ZAVRŠENU 31.12.2018. GODINE 
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AD TEHNOGRADNJA 

PETRA DRAPŠINA 1 

ZRENJANIN 

 

 

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 

Akcionarima i rukovodstvu AD Tehnogradnja, Zrenjanin 

 

IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 

Mišljenje sa rezervom 

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja privrednog društva AD TEHNOGRADNJA, 

ZRENJANIN (u daljem tekstu “Društvo”), koji uključuju bilans stanja na dan 31.12.2018. godine i 

odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i 

izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih 

računovodstvenih politika i druge napomene uz finansijske izveštaje. 

Prema našem mišljenju priloženi finansijski izveštaji u svim materijalno značajnim aspektima 

prikazuju realno i objektivno finansijsko stanje društva AD TEHNOGRADNJA, ZRENJANIN sa 

stanjem na dan 31.12.2018. godine, rezultate njegovog poslovanja i novčane tokove za godinu 

završenu na taj dan, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i računovodstvenim propisima 

važećim u Republici Srbiji. 

Osnove za mišljenje 

Ovu reviziju finansijskih izveštaja izvršili smo u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. 

Naše odgovornosti prema tim standardima su detaljnije opisane u delu Odgovornost revizora. 

Nezavisni smo od Društva u skladu sa Kodeksom za profesionalne računovođe Odbora za 

Međunarodne standarde etike za računovođe, kao i u skladu sa etičkim zahtevima koji su 

relevantni za našu reviziju finansijskih izveštaja u Republici Srbiji i ispunili smo naše ostale 

etičke odgovornosti u skladu sa tim zahtevima. Verujemo da su revizijski dokazi koje smo 

pribavili dovoljni i adekvatni da osiguraju osnovu za naše mišljenje.  

Značajna neizvesnost u vezi sa poslovanjem po principu stalnosti 

Društvo iskazuje izuzetno nepovoljnu strukturu izvora finansiranja, odnosno kratkoročne obaveze 

nemaju pokriće u obrtnoj imovini. Na dan bilansa, kratkoročne obaveze iznose 4.563 hiljade 

dinara, odnosno za 4.293 hiljade dinara premašuju obrtnu imovinu. Društvo u toku 2018. godine 

nije generisalo prihode od registrovane delatnosti. Poslovni račun Društva je u blokadi koja na dan 

izdavanja ovog Izveštaja iznosi 3.572 hiljade dinara. Usled navedenog, smatramo da načelo 

kontinuiteta poslovanja može biti dovedeno u pitanje ukoliko Društvo ne otpočne sa generisanjem 

prihoda iz registrovane delatnosti ili ne pribavi dodatna obrtna sredstva odnosno kapital.  
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak) 

Akcionarima i rukovodstvu AD Tehnogradnja, Zrenjanin 

Ključna revizijska pitanja 

Ključna revizijska pitanja jesu ona pitanja koja su, po našoj profesionalnoj proceni, od najveće 

važnosti u našoj reviziji finansijskih izveštaja tekućeg perioda. Tim pitanjima smo se bavili u 

kontekstu naše revizije finansijskih izveštaja kao celine i pri formiranju našeg mišljenja o njima, 

ne dajemo posebno mišljenje o tim pitanjima, osim pitanja opisanih u delu Osnove za mišljenje sa 

rezervom, utvrdili smo da su dole navedena pitanja ključna revizijska pitanja koja treba objaviti u 

našem izveštaju. 

Iskazivanje i vrednovanje nekretnina, postrojenja i opreme 

Nekretnine, postrojenja i oprema su u priloženim finansijskim izveštajima vrednovani u skladu sa 

alternativnim postupkom predviđenim MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema, odnosno po 

fer vrednosti. U postupku revizije utvrdili smo da Društvo u svojim poslovnim knjigama ima 

iskazano zemljište nad kojim Društvo ima pravo korišćenja, dok za iskazane građevinske objekte 

nema adekvatnu imovinsko-pravnu dokumentaciju. Radi utvrđivanja prava svojine nad navedenim 

nepokretnostima Društvo je pokrenulo sudski spor pred nadležnim sudom. Prethodno navedene 

činjenice su diskutovane sa licima zaduženim za upravljanje i oni su nam predočili njihovu 

strategiju po ovom pitanju. Imajući u vidu prethodno navedeno, kao i činjenicu da status navedene 

imovine nije razrešen, smatramo da će okončanje navedenih sporova imati za posledicu promene 

u imovinskom statusu. 

Interne kontrole 

Društvo nije uspostavilo sistem internih kontrola i upravljanja rizicima, kao i internu reviziju, kao 

što to predviđa zakonska regulativa u Republici Srbiji. Neadekvatan sistem internih kontrola može 

imati uticaj na funkcionisanje celokupnog Društva, odvijanje procesa u njemu, kao i na 

informacije koje se prezentuju u finansijskim izveštajima.  

Odgovornost rukovodstva i onih koji su zaduženi za upravljanje 

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih 

izveštaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i  računovodstvenim 

propisima Republike Srbije, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne 

u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale 

usled kriminalne radnje ili greške. 

U sastavljanju finansijskih izveštaja, rukovodstvo Društva je odgovorno za procenu sposobnosti 

Društva da nastavi svoje poslovanje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja, sa 

obelodanjivanjem, gde je to primenjivo, činjenica koje se odnose na stalnost poslovanja i 

korišćenja ovog načela kao osnove finansijskog izveštavanja, osim ukoliko rukovodstvo ne 

namerava da likvidira Društvo ili da obustavi njegovo poslovanje, ili ako nema mogućnost da 

poslovanje nastavi. Lica zadužena za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja su 

odgovorna za upravljanje u prezentaciji finansijskih izveštaja i odgovorna za nadgledanje procesa 

finansijskog izveštavanja Društva. 
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak) 

Akcionarima i rukovodstvu AD Tehnogradnja, Zrenjanin 

Odgovornost  revizora  

Naš cilj je da steknemo razumnu osnovu za uverenje o tome da li finansijski izveštaji u celini ne 

sadrže materijalno značajnu grešku, nastalu usled kriminalne radnje ili greške i da izdamo izveštaj 

revizije koji sadrži naše mišljenje. Razumna osnova za uverenje pruža značajan nivo sigurnosti, 

ali ne garantuje da revizija sprovedena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije može 

uvek da pronađe materijalno značajnu grešku ukoliko ona postoji. Ovakvi propusti mogu nastati 

usled kriminalne radnje ili greške, i smatraju se materijalno značajnim, ukoliko pojedinačno ili 

ukupno, mogu da utiču na ekonomske odluke korisnika koje se donose zasnovano na 

informacijama sadržanim u finansijskim izveštajima.  

Kao deo revizije u skladu sa MSR, mi sprovodimo profesionalno rasuđivanje i održavamo 

profesionalni skepticizam kroz proces revizije. Mi takođe: 

- Identifikujemo i procenjujemo rizike od materijalno značajne greške u finansijskim 

izveštajima, nastale usled kriminalne radnje ili greške, pripremamo i izvodimo revizijske 

procedure kao odgovor na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dovoljni i prikladni 

da obezbede osnovu za naše mišljenje. Rizik od neidentifikovanja materijalno značajne greške 

usled kriminalne radnje je veći nego usled greške, jer kriminalna radnja može da uključuje 

falsifikovanje, namerne propuste, pogrešna tumačenja i zaobilaženje internih kontrola 

- Stičemo razumevanje internih kontrola značajnih za reviziju kako bi pripremili revizijske 

procedure prikladne okolnostima, ali ne sa svrhom izražavanja mišljenja o sistemu internih 
kontrola društva; 

- Procenjujemo adekvatnost usvojenih računovodstvenih politika i ispravnost računovodstvenih 
procena od strane rukovodstva i sa njima povezanih obelodanjivanja; 

- Izvodimo zaključak o prikladnosti računovodstvenog sistema vođenog u skladu sa principom 
stalnosti poslovanja od strane rukovodstva. 

- Takođe, na osnovu pribavljenih dokaza izvodimo zaključke o očuvanju načela stalnosti 

poslovanja i da li postoji njegova ugroženost. Ukoliko utvrdimo da postoji materijalno 

značajna nesigurnost u pogledu očuvanja ovog načela, obavezni smo da istaknemo u našem 

izveštaju pripadajuća obelodanjivanja u finansijskim izveštajima, ili, ako takva 

obelodanjivanja nisu prikladna, modifikujemo naše mišljenje po tom osnovu. Naši zaključci 

se temelje na pribavljenim revizijskim dokazima do datuma našeg izveštaja, ali budući 

događaji ili uslovi mogu uzrokovati nemogućnost Društva da nastavi svoje poslovanje u 
skladu sa načelom stalnosti.  

- Ocenjujemo sveukupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izveštaja, uključujući i 

pripadajuća obelodanjivanja, kao i da li finansijski izveštaji predstavljaju nastale transakcije i 
događaje na način koji ispunjava fer prezentacju.  

- Komuniciramo sa licima ovlašćenim za upravljanje, između ostalog, o planiranom obimu i 

vremenu vršenja revizije, kao i o značajnim nalazima revizije, uključujući značajne propuste u 
sistemu interne kontrole koje utvrdimo u toku revizije. 
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak) 

Akcionarima i rukovodstvu AD Tehnogradnja, Zrenjanin 

Odgovornost  revizora (nastavak) 

- Takođe obezbeđujemo licima ovlašćenim za upravljanje izjavu da smo se pridržavali 

odgovarajućih etičkih zahteva u pogledu nezavisnosti, i sa njima komuniciramo u vezi sa svim 

odnosima i činjenicama koje bi mogle ugroziti našu nezavisnost, i gde je potrebno, potrebne 
mere obezbeđenja nezavisnosti. 

 

IZVEŠTAJ O OSTALIM ZAKONSKIM I REGULATORNIM ZAHTEVIMA 

Rukovodstvo je odgovorno za obelodanjivanje ostalih informacija. Ostale informacije se odnose 

na informacije obelodanjene u Godišnjem izveštaju o poslovanju sastavljenog u skladu sa Zakona 

o tržištu kapitala (Službeni glasnik Republike Srbije br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016). Naše 

mišljenje o finansijskim izveštajima se ne odnosi na ostale informacije i mi ne izražavamo bilo 

kakvo uveravanje po tom  pitanju. U vezi sa našom  revizijom finansijskih izveštaja sastavljenih 

na dan 31.12.2018. godine, naša odgovornost je da sagledamo ostale informacije i da u tom 

procesu razmotrimo da li su ostale informacije materijalno nekonzistentne sa priloženim 

finansijskim izveštajima ili našim saznanjima stečenim u postupku revizije ili su na drugi način 

prikazane kao materijalno pogrešne. Ako, na osnovu revizije koju smo izvršili, zaključimo da ima 

materijalno značajnih pogrešnih iskaza u vezi sa Godišnjim izveštajem o poslovanju, o toj 

činjenici ćemo izvestiti. U vezi sa prethodno navedenim nemamo ništa da izvestimo, osim 

napomena datih u delu Značajna neizvesnost u vezi sa poslovanjem po principu stalnosti.  

Angažovani  partner  u  reviziji koja ima za posledicu ovaj izveštaj nezavisnog revizora je Mr 

Zoran B. Ilić.  

U Beogradu, 28.03.2019. godine 

 

 

                                                                       

Dr Jelena Slović 

Direktor  

 

 Mr Zoran B. Ilić 

Licencirani ovlašćeni revizor 

Finodit doo, Beograd 

                 



















































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

     

 

  

  

 

TEHNOGRADNJA  AD 

 

Zrenjanin 

 

 

 

 

NAPOMENE UZ FINANSIJSKI 

 

IZVEŠTAJ ZA 2018.GOD. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

“TEHNOGRADNJA” AD 

 

 

 1. OSNOVNI PODACI O PREDUZEĆU 

 

 “TEHNOGRADNJA” AD Zrenjanin (u daljem tekstu “TEHNOGRADNJA” 

AD Zrenjanin ili Društvo) se bavi pruţanjem proizvodno-mašinskih, montaţnih i elektroradova, kao  

trgovinom na veliko proizvodima  i robom iz oblasti metalne i mašinske industrije. 

 Matiĉni broj: 08682437 

 PIB: 101162198 

 Šifra delatnosti: 4120 – izgradnja stambenih i nestambenih zgrada 

 Proseĉan broj zaposlenih u 2016. Godini: 1 

 “TEHNOGRADNJA AD Zrenjanin je organizovano kao društvo kapitala 

- akcionarsko društvo, a na osnovu Ugovora o osnivanju od 08. novembra 

2006.g. 

 Rešenjem DB.6473/2005 od 25. marta 2005.g “TEHNOGRADNJA” AD Zrenjanin upisano je u 

Registar privrednih subjekata koji se vodi kod Agencije za privredne registre Beograd. 

 Rešenjem BD. 185685 od 15. novembra 2006.g “TEHNOGRADNJA” AD Zrenjanin upisano je 

usaglašavanje Društva sa odredbama Zakona o privrednim društvima. Rešenjem BD 86983/2012 od 

03.07.2013 izvršeno je usaglašavanje sa sada vaţećim Zakonom o privrednim društvima. Rešenjem BD 

21475/2013 od 06.03.2013 upisan je sadašnji izvršni direktor. 

 Datum ukljuĉivanja na berzansko trţište 03.10.2010. 

 Društvo posluje pod firmom: Akcionarsko društvo “TEHNOGRADNJA” za proizvodno 

mašinsko montaţne elektroradove i trgovinu Zrenjanin. 

Skraćeni naziv Društva je “TEHNOGRADNJA” AD Zrenjanin. Sedište Društva je u Zrenjaninu u ulici Petra 

Drapšina br. 1. 

  

 Organi društva su: Skupština akcionara društva, Odbor direktora i Izvršni direktor. 

 

 Društvo ima povezana pravna lica “KERAMIKA JOVANOVIĆ” doo Zrenjanin, koje uĉestvuje 

u osnovnom kapitalu Društva sa 24,76% (krajnji vlasnici-fiziĉka lica: Budimir Jovanović 65,00%, Miloš 

Jovanović 17,50% i Jelena Jovanović 17,50%) i “TEHNORADIONICA” ad Zrenjanin, koje uĉestvuje u 

osnovnom kapitalu Društva 24,70% (krajnji vlasnici-fiziĉka lica: Milica Stanivuković 24,98954% i Goran 

Kljaić 24,98954%).  

Ostala povezana pravna lica su OGREV DOO Zrenjanin, TERMIKA DOO Zrenjanin i NEIMAR DOO 

Zrenjanin. 

U skladu sa kriterijumima propisanim u Zakonu o raĉunovdstvu i reviziji, Društvo je razvrstano u mikro 

pravno lice. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. OSNOV ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 

 

 Finansijski izveštaji o kojima izveštavamo su sastavljeni u skladu sa Zakonom o raĉunovodstvu 

i reviziji i propisima donetim na osnovu tog Zakona, primenom raĉunovodstvenih politika iznetih u 

napomeni 3. ovog izveštaja. 

 Na sastavljanju ovih finansijskih izveštaja primenjeni su novi MSFI kao i izmene i dopune 

postojećih MRS/MSFI sa vaţnošću za 2018. godinu. 

 Iznosi u finansijskim izveštajima su prikazani u hiljadama RSD vaţećim na dan bilansiranja – 

31.12.2018. g. 

 Uporedni podaci prikazani su u hiljadama RSD vaţećim na dan 31.12.2018.g. 

 Zvaniĉni srednji kursevi NBS primenjeni su kursiranje potraţivanja i obaveza bili su sledeći: 

 

31.12.2018. 

EUR 118,1946 

  

Zakonski zastupnik: Milan Bošković 

 
Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog izveštaja: Anita Radišić 

 

 
  

3. PREGLED ZNAĈAJNIH RAĈUNOVODSTVENIH POLITIKA 

 

 3.1. Pravila procenjivanja – osnovne pretpostavke 

 Finansijski izveštaji su sastavljeni na naĉelu nastanka poslovnog dogadjaja (naĉelo uzroĉnosti) i 

naĉelu stalnosti. 

 Prema naĉelu nastanka poslovnog dogadjaja uĉinci poslovnih promena i drugih dogadjaja se 

priznaju u momentu nastanka (a ne kada se gotovina ili njen evivalent primi ili isplati). Finansijski izveštaji 

sastavljeni na naĉelu nastanka poslovnog dogadjaja (osima izveštaja o novĉanim tokovima) pruţaju 

informacije ne samo o poslovnim promenama iz prethodnog perioda, koje ukljuĉuju isplatu i prijem 

gotovine, već takodje i o obavezama za isplatu gotovine u budućem periodu i o resursima koji predstavljaju 

gotovinu koja će biti primenjena u budućem periodu. 

 Finansijski izveštaji su sastavljeni pod pretpostavkom da će Društvo da posluje na neograniĉeni 

vremenski period 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 buduće ekonomske koristi priticati 

u Društvo i kada sredstvo ima nabavnu vrednost ili cenu koštanja ili vrednost koja moţe da se pouzdano 

izmeri. 

 Obaveza se priznaje u bilansu stanja kada je verovatno da će odliv resursa koji sadrţi 

ekonomske koristi proisteći iz podmirenja sadašnjih obaveza i kada se iznos obaveze koja će se podmiriti 

moţe pouzdano da izmeri. 

 Prihod se priznaje u bilansu uspeha kada je povećanje budućih ekonomskih koristi povezano s 

povećanjem sredstava ili smanjenjem obaveza koje mogu da se pouzdano izmere, odnosno da priznavanje 

prihoda nastaje istovremeno sa priznavanjem povećanja sredstava ili smanjenja obaveza. 

 Rashodi se priznaju u bilansu uspeha kada smanjenje budućih ekonomskih koristi koje je 

povezano sa smanjenjem sredstava ili povećanjem obaveza moţe pouzdano da se izmeri, odnosno da 

priznavanje rashoda nastaje istovremeno sa priznavanjem porasta obaveza ili smanjenjm sredstava. 

 Kapital se iskazuje u skladu sa finansijskim konceptom kapitala kao uloţeni novac ili uloţena 

kupovna moć i predstavlja neto imovinu Društva. Iz finansijskog koncepta kapitala proistiĉe koncept 

oĉuvanja finansijskog kapitala. Oĉuvanje finansijskog kapitala meri se u nominalnim monetarnim jedinicama 

– RSD. Po ovom konceptu dobitak je zaradjen samo ako finansijski (ili novaĉni) iznos neto imovine na kraju 

perioda premašuje finansijski (ili novĉani) iznos neto imovine na poĉetku perioda, nakon ukljuĉivanja bilo 

kakvih raspodela vlasnicima ili doprinosa vlasniku u toku godine. 

 

 3.3. Preraĉunavanje stranih sredstava plaćanja i raĉunovodstveni tretman kursnih razlika 

 Izvršen je preraĉun novĉanih sredstava, potraţivanja i obaveza u stranim sredstvima plaćanja u 



njihovu dinarsku protivvrednost po kursu vaţećem na dan bilansa stanja. Pozitivne i negativne kursne razlike 

rastale po tom osnovu su iskazane kao prihod ili rashod perioda. 

 Preraĉun potraţivanja i obaveza sa ugovorenom zaštitom putem valutne klauzule vrši se po 

kursu vaţećem na dan bilansa stanja, s tim da se efekat knjiţi kao finansijski prihod, odnosno rashod.  

 

 3.4. Prihodi od prodaje 

 Prihodi od prodaje su iskazani u iznosu fakturisane realizacije, tj. izvršene prodaje do kraja 

obraĉunskog perioda, pod uslovom da je sa tim danom nastao duţniĉko-poverilaĉki odnos i da je 

ispostavljena faktura. Prihod se meri po poštenoj vrednosti primenjene nadoknade ili potraţivanja uzimajući 

u obzir iznos svih trgovaĉkih popusta i koliĉinskih rabata koje Društvo odobri. Razlika izmedju poštene 

vrednosti i nominalnog iznosa naknade priznaje se kao prihod od kamate. Prihod od prodaje se priznaje kada 

su zadovoljeni svi uslovi: 

 - Društvo je prenelo na kupca sve znaĉajne rizike i koristi od vlasništva; 

 - rukovodstvo Društva ne zadrţava niti utiĉe na upravljanje u meri koja se obiĉno povezuje sa 

vlasništvom, niti kontrolu nad prodatim proizvodima i robom; 

 - kada je moguće da se iznos prihoda pouzdano izmeri; 

 - kada je verovatno da će poslovna promena da bude praćena prilivom ekonomske koristi u 

Društvu, i 

 - kad se troškovi koji su nastali ili će nastati u vezi sa poslovnom promenom mogu pouzdano da 

se izmere. 

 Prihodi od usluga iskazani su srazmerno stepenu završenosti usluge na dan bilansiranja. 

 

 3.5. Poslovni rashodi 

 Ukupne poslovne rashode ĉine: nabavna vrednost prodate robe; troškovi materijala; troškovi 

zarada, naknada zarada i ostali rasodi; troškovi amortizacije i rezervisanja; troškovi proizvodnih usluga; I 

nematerijalni troškovi. 

 Osnovni elementi i naĉela priznavanja rashoda su: 

 - rashodi se priznaju, odnosno evidentiraju i iskazuju kada smanjenje budućih ekonomskih 

koristi koje je povezano sa smanjenjem sredstava ili povećanje obaveza moţe pouzdano da se izmeri; 

 - rashodi se priznaju na osnovu neposredne povezanosti rashoda sa prihodima (naĉelo 

uzroĉnosti); 

 - kada se oĉekuje da će ekonomske koristi priticati tokom nekoliko obraĉunskih perioda, a 

povezanost sa prihodom moţe da se ustanovi u širem smislu ili posredno, rashodi se priznaju putem postupka 

sistemske razumne alokacije; 

 - rashodi se priznaju kada izdatak ne donosi ekonomske koristi lli kada i do iznosa do kojeg 

buduće ekonomske koristi ne ispunajvaju uslove ili su prestale da ispunavaju uslove za priznavanje u bilansu 

stanja kao sredstvo; 

 - rashodi se priznaju i u onim sluĉajevima kada nastane obaveza bez istovremenog priznavanja 

sredstava. 

 Nabavna vrednost prodaje robe na veliko utvrdjuje se u visini prodajne vrednosti robe na veliko, 

umanjene za iznos utvrdjene razlike u ceni i ukalkulisanog PDV sadrţanih u vrednosti prodaje robe na 

veliko. 

 

 3.6. Dobici i gubici 

 Dobici predstavljaju povećanje ekonomske koristi, a obuhvataju prihode koji se javljaju u 

sluĉaju prodaje stalne imovine po vrednosti većoj od njihove knigovodstvene vrednosti, zatim nerealizovane 

dobitke po osnovu prodaje trţišnih hartija od vrednosti (u sluĉaju kada se vrednovanje hartija od  vrednosti 

vrši po njihovim trţnim vrednostima), kao i dobitke koji nastaju pri povećanju knjigovodstvene vrednosti 

stalne imovine usled prestanka delovanja uslova za smanjenje njihove vrednosti. 

 Gubici nastaju po osnovu prodaje imovine po cenama niţim od njene knjigovodstvene 

vrednosti, zatim po osnovu rashodovanja neotpisanih osnovnih sredstava, po osnovu šteta koje se mogu u 

celini ili delimiĉno nadoknaditi od osiguvarajućeg društva, po osnovu primene principa impariteta 

(umanjenje vrednosti imovine). 

 

 3.7. Finansijski prihodi i rashodi 

 Finansijski prihodi i rashodi obuhvataju: prihode i rashode od kamata (nezavisno od toga da li 

su dospeli i da li se plaćaju ili pripisuju iznosu potraţivanja ili obaveza na dan bilansiranja); prihode i 



rashode od kursnih razlika; prihode i rashode iz odnosa sa matiĉnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim 

licima; i ostale finansijske prihode i rashode. 

 Prihodi od dividendi priznaju se kao prihod u godini kada se iste odobre za isplatu. 

 

 3.8. Ostali prihodi i rashodi 

 Ostali prihodi obuhvataju dobitke po osnovu: prodaje nekretnina, postrojenja, opreme i 

bioloških sredstava, prodaje hartija od vrednosti u uĉešću u kapitalu pravnih lica i prodaje materijala; 

viškova; efekata ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskaţu u okviru 

revalorizacionih rezervi; naplate otpisanih potraţivanja i ostalih nepomenutih prihoda. 

 Ostali rashodi obuhvataju rashode po osnovu: prodaje i rashodovanja nekretnina, postrojenja, 

opreme i bioloških sredstava, prodaje hartija od vrednosti u uĉešću u kapitalu pravnih lica i prodaje 

materijala; manjkova; efekata ugovorene zaštite od rizika, osim efekata po osnovu valute klauzule i direktnih 

otpisa potraţivanja. 

 

 3.9. Porez na dobit 

 Porez na dobit predstavlja iznos koji se obraĉunava i plaća u skladu sa republiĉkim propisima. 

Poreska obaveza se obraĉunava po stopi od 15% na oporezivu dobit. Oporeziva dobit utvrdjuje se u 

poreskom bilansu uskladjivanjem dobiti iskazane u bilansu uspeha, koji je saĉinjen u skladu sa 

MeĊunarodnim raĉunovodstvenim standardima i propisima kojima se ureĊuje raĉunovodstvo, za odreĊene 

rashode i prihode saglasno poreskim propisima. Obraĉunati porez se umanjuje za poreske olakšice (ulaganja 

u osnovna sredstva u sopstvenoj registrovanoj delatnosti, zapošljavanje novih radnika i ostvarivanje dobiti u 

novoosnovanoj poslovnoj jedinici u nedovoljno razvijenim podruĉjima). 

 Gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu mogu se koristiti za smanjenje oporezive 

dobiti narednih perioda, ali ne duţe od deset godina. 

 

 3.10. Nekretnine, postrojenja i oprema 

 Nekretnine, postrojenja i oprema su materijalna sredstva: 

 - koja Društvo drţi za upotrebu u proizvodnji ili isporuku robe ili pruţanje usluge, za 

iznajmljivanje drugim licima ili u administrativne svrhe; 

 - za koja se oĉekuje da će se koristiti duţe od jednog obraĉunskog perioda; i 

 - ĉija je pojedinaĉna nabavna cena u vreme nabavke veća od proseĉne bruto zarade po 

zaposlenom u Republici, prema poslednjem objavljenom podatku republiĉkog organa nadleţnog za poslove 

statistike.  

 Nabavka, nekretnina, postrojenja i opreme u toku godine evidentiraju se po nabavnoj vrednosti. 

Nabavnu vrednost ĉini fakturna vrednost nabavljenih sredstava uvećana za sve zavisne troškove nabavke i 

sve troškove dovodjenja u stanje funkcionalne pripravnosti. Cenu koštanja navedenih sredstava proizvedenih 

u sopstvenoj reţiji ĉine direktni troškovi i pripadajući indirektni troškovi, koji se odnose na to ulaganje. 

Nakon što se prizna kao sredstvo, nekretnina, postrojenja i oprema iskazuje se po nabavnoj vrednosti ili po 

ceni koštanja umanjenoj za ukupan iznos obraĉunate amortizacije i ukupan iznos gubitaka zbog 

obezvreĊenja. 

 Dobici ili gubici koji proisteknu iz rashodovanja ili otuĊenja utvrĊuju se kao razlika izmeĊu 

procenjenih neto priliva od prodaje Ii iskazanog iznosa sredstava i priznaju se kao prihodi ili rashodi u 

bilansu uspeha. 

 

 3.11. Amortizacija 

 Obraĉun amortizacije vrši se od poĉetka narednog meseca u odnosu na mesec kada je sredstvo 

stavljeno u upotrebu. 

 Amortizacija se obraĉunava proporcionalnom metodom, primenom stopa koje se utvrdjuju na 

osnovu procenjenog korisnog veka upotrebe sredstava. 

 Osnovica za obraĉun armortizacije sredstava je nabavna vrednost umanjena za preostalu 

(rezidualnu) vrednost i iznos obezvreĊenja. 

 Preostala vrednost je neto iznos koji preduzeće oĉekuje da će dobiti za sredstvo na kraju 

njegovog korisnog veka trajanja, po odbitku oĉekivanih troškova otuĊenja. 

 Korisni vek trajanja, odnosno amortizacione stope, preispituju se periodiĉno i ako su oĉekivanja 

zasnovana na novim procenama znaĉajno razliĉita od prethodnih, obraĉun troškova amortizacije za tekući i 

budući period se koriguju. 

 Metod obraĉuna amortizacije koji se primenjuje preispituje se periodiĉno i ukoliko je došlo do 



znaĉajne promene u oĉekivanom obrascu trošenja ekonomskih koristi od tih sredstava, metod se menja tako 

da odraţava taj izmenjeni naĉin. Kada je takva promena metoda obraĉuna amortizacije neophodna, onda se 

ona raĉunovodstveno obuhvata kao promena raĉunovodstvene procene, a obraĉunati troškovi amortizacije za 

tekući i budući period se koriguju. 

 Amortizacione stope, utvrdjene na osnovu procenjenog korisnog veka upotrebe (bez 

utvrdjivanja rezidualnog ostatka) su: 

           

 Korisni vek trajanja 

(godina)        

Stopa amortizcije 

(%) 

1. NEKRETNINE(GRADJEVINSKI OBJEKTI)   

Gradj. Objekti-upravna zgrada    33,33     3,00 

Gradj.objekti-glavni magacin I stovarište materijala    25     4,00 

Ostali gradjevinski objekti    10   10,00 

2. POSTROJENJA I OPREMA   

Oprema – vozila    5 – 8   12,50-20,00 

Pogonski i poslovni inventar    8 – 10   10 – 12,50 

Nameštaj,poslovni inventar u trgovini, 

ugostiteljstvu I turizmu 

   8 – 10   10 – 12,50 

Kancelarijska oprema, raĉunarska oprema, softver, 

telekomunikaciona 

oprema 

   5   20,00 

 
 3.12. Finansijski plasmani 

 Finansijski plasmani predstavljaju finansijska sredstva koja se prilikom poĉetnog priznavanja 

mere po njihovoj nabavnoj vrednosti koja predstavljaju poštenu vrednost nadoknade koja je data za njih. 

Troškovi transakcije se ukljuĉuju u poĉetno merenje svih finansijskih sredstava. 

 Za potrebe merenja finansijskog sredstva nakon poĉetnog priznavanja, finansijska sredstva se 

klasifikuju u ĉetiri kategorije. 

 a) finansijska sredstva koja se drţe radi trgovanja, poĉetno priznata po fer vrednosti kroz dobit i 

gubitak; 

 b) ulaganja koja se drţe do roka dospeća; 

 c) zajmovi i potraţivanja koji su potekli od strane društva i koji se ne 

drţe radi trgovanja i 

 d) finansijska sredstva koja su raspoloţiva za prodaju. 

 Finansijsko sredstvo se klasifikuje kao finansijsko sredstvo koje je raspoloţivo za prodaju 

ukoliko sasvim ne pripada ni jednoj od ostale tri gore navedene kategorije finansijskih sredstava. 

 Finansijsko sredstvo klasifikuje se kao finansijsko sredstvo koje se drţi radi trgovanja, a ne kao 

finansijsko sredstvo koje je raspoloţivo za prodaju, ukoliko je to sredstvo deo portfelja sliĉnih sredstava za 

koje postoji obrazac trgovanja radi ostvarivanja dobitka iz kratkoroĉnih kolebanja cena ili mreţe 

dilera. 

 Posle poĉetnog priznavanja, društvo meri finansijska sredstva, (ukljuĉujući i derivate koji su 

sredstva) po njihovim poštenim vrednostima, bez bilo kakvog umanjivanja za transakcione troškove koje 

moţe naĉiniti prilikom prodaje ili drugog otudjenja, osim: 

 - zajmova i potraţivanja i ulaganja koja se drţe do dospeća koja se mere po amortizovanoj ceni, 

primenom metoda efektivne kamatne stope; 

 - ulaganja u vlasniĉke hartije koje se ne kotiraju na aktivnom trţištu i ĉija se fer vrednost ne 

moţe pouzdano izmeriti, koja se mere po nabavnoj ceni.  
 

Ukoliko za finansijska sredstva raspoloţiva za prodaju ne postoji aktivno trţište, ukoliko su sa fiksnim 

rokom dospeća, finansijska sredstva raspoloţiva za prodaju se vrednuju po amortizovanoj vrednosti 

primenom metoda efektivne kamatne stope. 

Kod uĉešća u kapitalu postoji namera drţanja u neodreĊenom periodu. Ova uĉešća mogu biti prodata u 

zavisnosti od potreba za likvidnošću ili u sluĉaju promene trţišnih cena.  

Društvo ima uĉešća u kapitalu pravnih lica koja obuhvataju ulaganja u akcije pravnih lica i banaka. 

Ova ulaganja su vrednovana po fer vrednosti, kao hartije od vrednosti raspoloţive za prodaju. Efekat 

promena vrednosti uĉešća u kapitalu, knjigovodstveno se obuhvata preko revalorizacionih rezervi Društva. 

Uĉešća u kapitalu za koje ne postoji aktivno trţište vrednovana su po nabavnoj vrednosti. 



 Priznati dobitak ili gubitak koji proizilazi iz promene u poštenoj vrednosti finansijskog sredstva 

ili obaveze (koja nije deo odnosa zaštite) poĉetno priznata po fer vrednosti kroz dobit ili gubitak, priznaje se 

kao dobitak ili gubitak u bilansu uspeha, a kod finansijske imovine raspoloţive za prodaju na 

revalorizacionim rezervama.  

 

 3.13. Zalihe 

 Zalihe materijala i robe se mere po nabavnoj vrednosti. Nabavnu vrednost ĉine svi troškovi 

nabavke za dovodjenje zalihe na njihovo sadašnje mesto i stanje. Troškovi nabavke zalihe obuhvataju 

kupovnu cenu, uvozne daţbine i druge obaveze (osim onih koje Društvo moţe naknadno da povrati od 

poreskih vlasti), troškove prevoza, manipulativne troškove i druge troškove koji se mogu direktno pripisati 

nabavci. Popusti, rabati i druge sliĉne stavke se oduzimaju pri utvrdjivanju troškova nabavke. Kursne razlike 

nastale od dana preuzimanja zaliha do dana plaćanja obaveza u stranoj valuti i troškovi kamata nisu 

ukljuĉeni u trošak nabavke. 

 Izlaz zaliha, materijala i robe se evidentira metodom proseĉne ponderisane cene. 

 Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda se mere po ceni koštanja, odnosno po neto 

prodajnoj vredosti, ako je niţa. Cenu koštanja ĉine svi troškovi konverzije i drugi nastali troškovi neophodni 

za dovoĊenje zaliha na njihovo sadašnje mesto i stanje, odnosno: 

 - troškovi direktnog rada; 

 - troškovi direktnog materijala, i 

 - indirektni, odnosno opšti proizvodni troškovi. 

U vrednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda ne ulaze, već predstavljaju rashod perioda: 

 - neuobiĉajeno veliko rasipanje materijala, radne snage ili drugi troškovi proizvodnje; 

 - troškovi skladištenja, osim ako ti troškovi nisu neophodni u procesu proizvodnje pre naredne 

faze proizvodnje; 

 - reţijski troškovi administracije koji ne doprinose dovodjenju zaliha na sadašnje mesto i 

sadašnje stanje,  

 - troškovi prodaje. 

 Neto prodajna vrednost predstavlja procenjenu prodajnu vrednost, umanjenu za procenjene 

troškove prodaje i procenjene troškove dovršenja (kod nedovršene proizvodnje). Ukoliko je neto prodajna 

vrednost zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda niţa od njihove cene koštanja, vrši se delimiĉan 

otpis do neto prodajne vrednosti. 

 

 3.14. Potraţivanje po osnovu prodaje 

 Potraţivanja po osnovu prodaje procenjuju se po nominalnoj vrednosti umanjenoj za procenjeni 

iznos nenaplativih potraţivanja. 

 U skladu sa propisima o raĉunovodstvu, a na osnovu opšteg akta Društva vršena je ispravka 

vrednosti dospelih potraţivanja koja nisu naplaćena u roku od 60 dana od dana dospelosti za naplatu. 

  

 

 4. PRIHODI OD PRODAJE 

     U hiljadama dinara 

                                         2018. 2017.

  

 Prihodi od prodaje matiĉnim  

 i zavisnim pravnim licima 

 

                     Prihodi od prodaje ostalim pov.l.                                                     /                                40 

                        

 Prihodi od prodaje na domaćem                                                       /                                  4 

 trţištu 

 - prihodi od prodaje robe           

  

 - prihodi od prodaje 

   proizvoda i usluga pov.l.    

   

 - prihodi od aktiv.uĉinaka   / /

   



 - ostali poslovni prihodi                                                            __264___            ___      254___           

   Poslovni prihodi                264 298 

 

    

 5. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE 

     U hiljadama dinara 

    2018. 2017.

  

 Nabavna vrednost prodate robe na 

 veliko   /  40

   

 Nabavna vrednost prodate robe na malo  / /

   

 Nabavna vrednost prodate robe na 

 tranzitu   / /

 Nabavna vrednost prodate robe putem 

 konsignacije   / /

                                           ____       ________

              

    / 40

  

 6. TROŠKOVI MATERIJALA 

     U hiljadama dinara 

    2018. 2017.

  

 Troškovi materijala   / 1140

  

   

 Troškovi goriva i energije   12 131

                                           

  

 7. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I 

     OSTALI LIĈNI RASHODI 

     U hiljadama dinara 

  

  2018. 2017. 

Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) / / 

Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret 

poslodavca 
/ / 

Troškovi naknada po ugovoru o delu / / 

Ostali liĉni rashodi i naknade:   

- naknada troškova zaposlenima na sluţbenom putu / / 

- naknada troškova prevoza na rad i sa rada / / 

- otpremnine / / 

- ostale naknade   

Ukupno / / 

 
 

8. TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA 

     U hiljadama dinara 

    2018. 2017.

  

 Troškovi amortizacije   852 870

      

   

  

  



 

 

     

 9. OSTALI POSLOVNI RASHODI 

     U hiljadama dinara 

    2018. 2017.

  

 Troškovi usluga na izradi uĉinaka                         /

   

 Troškovi transportnih usluga   / 11 

  

 Troškovi usluga odrţavanja   / /

   

 Troškovi zašite na radu i komunal. usluga  / /

   

 Troškovi zdravstvenih usluga   / /

   

 Troškovi advokatskih usluga,  i usl.sud.vest.   /

   

 Troškovi revizije i brok. usluga   173 108

   

 Troškovi komunalnih usluga    /

   

 Troskovi knjigovodstvenih usluga                    /     /

   

 Troškova ostalih usluga   / /

   

 Troškovi reprezentacije i reklame   / /

    

 Troškovi premija osiguranja   26 60

  

 Troškovi platnog prometa   / 4

   

 Troškovi poreza   400 245

   

 Sudski troškovi i admin.takse   6 575

   

 Ostali troškovi   / 

                                  ___________            ___________ 

    605 1.003

   

 10. FINANSIJSKI PRIHODI 

    U hiljadama dinara

    2018. 2017.

   

 Prihodi po osnovu valutne klauzule   /                            / 

  

 Ostali finan. prihodi   / 24

                                       __________         ____________ 

    / 24 

 

 11. FINANSIJSKI RASHODI 

     U hiljadama dinara 

    2018. 2017.

  

 Rashodi po osnovu kamata: 

 po osnovu zateznih kamata   / /



  

 kamate po obavezama iz lizinga   /                               / 

  

 kamate na osnovu pozajmica/povezano lice  99                             709                 

 

 kamate po osnovu neplacenih javnih prihoda  /                                   /                             

 Rashodi po osnovu efekata valutne 

 Klauzule I kurs. razlike   / /

   

 Ostali finansijski rashodi   / /

                                       ___________          ___________ 

    99 709

  

 

 12. OSTALI PRIHODI 

     U hiljadama dinara 

    2018. 2017.

   

 Dobici od prodaje opreme i mat.   / 5.828

                              

 Viškovi   / /

  

 Naplaćena otpisana potraţivanja   / /

   

 Prihodi od smanjenja obaveza   / /

   

 Prihodi od naknadjenih šteta   / /

   

 Ostali nepomenuti prihodi   51 3.480

                                    ___________          ___________ 

     51 9.308

  

 13. OSTALI RASHODI 

     U hiljadama dinara 

    2018. 2017.

  

 Rashodi direktnih otpisa potrazivanja   / /

  

 Rashodi iz ranijih godina po osnovu 

 obaveza prema dobavljaĉu   / /

   

 Obezvredjenje ucesca u kapitalu dr. lica  / /

   

 Obezvredjenje potrazivanja   / /

   

 Obezvredjenje potraţ.i kratkoroĉnih    /

 fin.plasmana   / 

  

 Rashod usluga iz ranijih god.   61 /

  

 

 Rashodi sudskih sporova   6                                575   

 Ostali nepomenuti rashodi   / /

                                       __________         ___________ 

    67 575

   

 



 

 

 

 

 14. NETO DOBITAK/gubitak 

     U hiljadama dinara 

    2018. 2017.

  

 Finansijski rezultat u bilansu uspeha 

 (dobitak pre oporezivanja)   /      5.404 

                     (gubitak pre oporezivanja)                                                           1.316                                / 

 Poreski rashod perioda                                                                      /                                   / 

                     Odloţeni poreski reshod perioda                                                      60                                / 

                     Odloţeni poreski prihod perioda                                                       /                           2.197 

                     Neto dobitak                                                                                      /                           7.601 

                     Neto gubitak                                                                                 1.376                               / 

   

  

 

 Obraĉun poreza na dobitak vrši se po stopi od 15% u skladu sa poreskim propisima, odvojeno 

za poslovni i kapitalni podbilans. Vrši se uskladjivanje pojedinih pozicija prihoda I rashoda, a poreska 

osnovica se umanjuje za gubitke ranijih godina I prihode od dividendi I udela u dobiti kod pravnih lica 

rezidenta.  

 

 

  

15. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA   

                                U hiljadama dinara 

 
Građevinsko 
zemljište  

Građevinski 
objekti                     

Invest. nekret.      
Postrojenja i 

oprema 

Ostale 
nekret. 

postrojenj
a i oprema 

Ukupno 

     

            

 

Neto sadašnja 

vrednost:      

      

31.12.2018. godine    321 12.000                          2.478            0 165 

 

14.964 

     

            

 
 

 16. DUGOROĈNI FINANSIJSKI PLASMANI 

     U hiljadama dinara 

    2018. 2017.

  

 Dugoroĉni krediti u zemlji za prodate 

 stanove   79 79

   

 Dug. Fin.plasmani u fin.lizing   / /

   

 Udeli 0,11% “BEK” u steĉaju   670 670 

 

 Ispravka vrednosti udela    (670)                            (670) 

                      ______________________________ 

 Ukupno dugoroĉni fin.plasmani neto:   79 79

  

      

 



  

 

 

 

 17. ZALIHE 

     U hiljadama dinara 

    2018. 2017.

  

 Materijal                                              /                    /

   

 Rezervni delovi   / /

   

 Alat i invetntar   / /

   

 Roba   / /

   

 Dati avansi dobav.u zemlji   86 86

   

 Ispravka vrednosti zaliha alata i 

 inventara   / /

  

 Ispravka vredn.datih avansa   / /

                                  ___________________________           

               86 86

     

  

  

 18. POTRAŢIVANJA 

     U hiljadama dinara 

    2018. 2017.

  

 Potraţivanje od kupaca 

 Kupci-povezana pravna lica   24 24

   

 Kupci u zemlji                                            56                        68

   

 Ispravka vrednosti potraţivanja   / /

   

                                  ____________        ____________ 

 Potraţianja od kupaca   80 92

  

  

 

 

  

 19. KRATKOROĈNI FINANSIJSKI PLASMANI 

 

                          U hiljadama dinara 

    2018. 2017.

  

 Kratkoroĉni zajmovi u zemlji   31 31

  

   

  

 20. GOTOVINA 

     U hiljadama dinara 

    2018. 2017.



  

 Tekući (poslovni) raĉun   0 0

   

 Blagajna   / /

                                    ___________        ____________ 

    0 0

  

  

 21. POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA 

       VREMENSKA RAZGRANIĈENJA 

     U hiljadama dinara 

    2018. 2017.

  

 Porez na dodatu vrednost   / 1

   

 Unapred plaćeni troškovi   / /

   

 Akontacioni porez na dodatu vrednost   / /

   

 Ostala aktivna vremen.razgraniĉenja   / / 

                                        ___________        ____________ 

    / 1

  

 

 22. ODLOŢENA PORESKA SREDSTVA  2018. 2017. 

    2.429 2.489

   

 

 23. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL 

 Osnovni kapital “TEHNOGRADJA” AD Zrenjanin obuhvata: akcijski kapital – obiĉne akcije i 

ostali kapital. 

 Struktura osnovnog kapitala u poslovnim knjigama Društva na dan 31.decembra 2018. god. je 

sledeća: 

 

  31. decembar 2018.g 

 

  Uĉešće     U hiljadama           Broj 

     u %           dinara                   akcija 

 

 Obiĉne akcije: 

 - Akcijski fond RS Beograd     43,54         21.915                 21.915 

 - “KERAMIKA JOVANOVIĆ” DOO 

   Zrenjanin                             24,99         12.579                 12.579 

 - “TEHNORADIONICA” AD 

   Zrenjanin                             24,70         12.431                 12.431 

 - “GILE PROMET” DOO         1,20             604                       604 

 - Manjinski akcionari                5,57           2.803                    2.803  

                                                              _________     _________            __________ 

                                           100,00 %       50.332                50.332    

 

                    Gubitak u 2018. iznosi -1.376.524,34 : 50.332 = -27,35 zarada po akciji 

  

 Ostali kapital iskazan je u Bilansu stanja na dan 31. decembar 2018. u iznosu od 2.831 hiljada 

RSD predstavlja ostale oblike osnovnog kapitala koji je preuzet iz vanbilansnih izvora u poslovne izvore i 

koji nije upisan u registar privrednih subjekata. 

 

 



 

 24. REVALORIZACIONE REZERVE 

 

 Revaorizacione rezerve, u bilansu na dan 31. decembra 2018. g iskazane u iznosu od 12.696 

hiljada din, obuhvataju pozitivan efekat promene poštene – fer vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme.  

 U 2018. godini nije bilo promena na poziciji revalorizacionih rezervi. 

 

     U hiljadama din 

    2018. 2017. 

 Stanje na dan 01.01.   12.696 12.696 

 Stanje na dan 31.12.   12.696 12.696

  

 

 25. NERASPOREDJENI DOBITAK 

 

  

     U hiljadama dinara 

    2018. 2017.

  

 NerasporeĊeni dobitak                                                                       /                           7.601                             

  

  

 

 

 

  

 26. OSTALE DUGOROĈNE OBAVEZE 

 

     U hiljadama dinara 

    2018. 2017.

  

 Ostale razne dugoroĉne obaveze: 

 - obaveze po osnovu opreme uzete 

   u finansijski lizing   / / 

                                    ___________         ___________ 

    / / 

 

 27. KRATKOROĈNE FINANSIJSKE OBAVEZE 

 

 Kratkoroĉne finansijske obaveze su obaveze koje dospevaju u roku do godinu dana od dana 

ĉinidbe, odnosno od dana bilansa i one obuhvataju: 

 

     U hiljadama dinara 

                      2018. 2017.

                                               

  

 Kratkoroĉni krediti od 

 matiĉnih i zavisnih   

 pravnih lica      527 592

 Deo ostalih dugoroĉnih 

 obaveza po fin.lizingu 

 koji dospevaju do jedne 

 godine   / / 

                                       ___________         ___________ 

 Ukupno kratkoroĉne 

 finan.obaveze   527 592

   



 

      

 28. OBAVEZE IZ POSLOVANJA 

     U hiljadama dinara 

    2018. 2017.

  

 Primljeni avansi 

 Primljeni avansi od ostalih pravnih lica  / /

   

 Obaveze prema dobavljaĉima 

 Dobavljaĉi-povezana pravna lica   37 36

   

 

 Dobavljaĉi u zemlji   502 551

   

 Ostale obaveze iz poslovanja   31 31

                                      

                                                                                                                 ___________        ___________ 

 Svega obaveze iz poslovanja   570 618

   

  

 

 

 

 

 

 29. OSTALE KRATKOROĈNE OBAVEZE I 

       PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIĈENJA 

     U hiljadama dinara 

    2018. 2017.

 . 

 Obaveze za neto zarade i naknade 

 zarada   / /

   

 Obaveze za poreze,doprinose i druge 

 daţbine na zarade   / /

   

 Obaveze za naknade zarada koje 

 se refundiraju   /                              /   

     

        Ostale specif.obaveze prema dr. povezanim licima-sudske presu              __/_____                ____/__ 

    / /

   

 

 

 30. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU 

       VREDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA 

     U hiljadama dinara 

    2018. 2017.

  

 Obaveze za porez na dod.vrednost   / 90

   

 Obaveze za javne prihode   / /

   

 - Ostala pasivna vremenska razgrani- 

   ĉenja unapred plaćeni troškovi 

   prevoza   / / 



                                _____________            ___________ 

                                   / 90

  

                  31. GUBITAK 

  

     U hiljadama dinara 

    2018. 2017.

  

 Stanje na dan 01. januar   58.904 60.171

  

 Gubitak tekuce godine   1.377 /

  

 Pokriće gubitka ran.per.                   -7.601                        - 1.267 

  

 Ispravka mater.znaĉ.grešaka   / / 

                                  ____________          ___________ 

 Stanje na dan 31. decembar   52.680 58.904         

 

 

32. ZNAĈAJNI DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA 

 

Nije bilo znaĉajnih dogaĊaja. 
 

33. POTENCIJALNA SREDSTVA I OBAVEZE 

 

Sudski sporovi 

 

Društvo je, sa stanjem na dan 31.12.2018. godine, tuţeno: 

- U sporu sa AGRODUKAT doo Zrenjanin, za izvedene radove; obe strane uloţile su ţalbe 

na prvostepenu presudu 

-  

Društvo je tuţilac: 

- U sporu protiv TEHNOMAGTERMA Novi Sad, po osnovu potraţivanja za izvršene 

radove 

- U sporu protiv Fabrike šećera u steĉaju Zrenjanin, po osnovu vlasništva nad nekretninom i 

zemljištem. 

 

Rukovodstvo Društva nije izvršilo rezervisanje za potencijalne gubitke po sudskim 

sporovima, jer je neizvestan njihov ishod. 

 

 
32. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA 

 

Društvo je od 08.05.2017. u blokadi. 

 

Ciljevi upravljanja rizicima finansijskih instrumenata 

 

Poslovanje Društva je izloţeno razliĉitim finansijskim rizicima: trţišnom riziku (deviznom i 

kamatnom), kreditnom riziku i riziku likvidnosti. Finansijski rizici se sagledavaju na vremenskoj 

osnovi i prevashodno se izbegavaju umanjenjem izloţenosti Društva ovim rizicima.  

Društvo ne koristi nikakve finansijske instrumente zaštite od efekata finansijskih rizika na 

poslovanje iz razloga što takvi instrumenti nisu u širokoj upotrebi, niti postoji organizovano trţište 



takvih instrumenata u Republici Srbiji. 

 

Trţišni rizik 

U svom poslovanju Društvo je izloţeno finansijskim rizicima i u tom sklopu izloţeno je trţišnom 

riziku. Zadatak upravljanja trţišnim rizicima jeste da se upravlja i kontroliše izloţenost trţišnim 

rizicima u okviru prihvatljivih pokazatelja, uz optimizaciju prinosa Društva. 

 

Devizni rizik 

 

Društvo nije izloţeno deviznom riziku, pošto ne posluje na inostranom trţištu niti uvozi I izvozi 

robu. TakoĊe, postojeće kratkoroĉne obaveze društva nisu sa deviznom klauzulom. 

Društvo nema dugoroĉnih obaveza niti kratkoroĉnih i dugoroĉnih plasmana. 

Nivo likvidnih sredstava je nizak pa ne trpi devizni rizik. 

 

Kamatni rizik 

 

Društvo nije izloţeno kamatnom riziku. Društvo nema kredita a ima obavezu za kratkoroĉne 

zajmove od povezanog lica, gde je ugovorena kamata u visini referentne kamatne stope. 

 

Kreditni rizik 

 

Društvo je izloţeno kreditnom riziku koji predstavlja rizik da duţnici neće biti u mogućnosti da 

dugovanja prema Društvu izmire u potpunosti i na vreme, što bi imalo za rezultat finansijski gubitak 

Društva. Kreditni rizik obuhvata dugoroĉne i kratkoroĉne finansijske plasmane, potraţivanja i date 

garancije i jemstva trećim licima. 
 

U Republici Srbiji ne postoje specijalizovane rejting agencije koje vrše nezavisnu klasifikaciju i 

rangiranje privrednih društava. Usled toga, Društvo je prinuĊeno da koristi ostale javno dostupne 

finansijske informacije (npr. podatke o bonitetu koje pruţa Agencija za privredne registre) i interne 

istorijske podatke o saradnji sa odreĊenim poslovnim partnerom u cilju odreĊivanja njegovog 

boniteta. Na osnovu boniteta kupca, utvrĊuje se iznos njegove maksimalne kreditne izloţenosti, u 

skladu sa poslovnom politikom usvojenom od strane rukovodstva Društva. Iznos maksimalne  

kreditne izloţenosti revidira se najmanje jednom godišnje. 
 

U sluĉaju povećanja iznosa dospelih potraţivanja i shodno tome povećane izloţenosti kreditnom 

riziku, Društvo primenjuje mehanizme predviĊene poslovnom politikom. 
 

Izloţenost Društva kreditnom riziku ograniĉena je uglavnom na potraţivanja od kupaca na dan 

bilansa. Najveći deo ĉine potraţivanja od kupaca:  

 

Naziv i sedište kupca          Hiljade dinara 

                2018.   2017. 

Jovana Zrenjanin          54   54 

Liv import dp Zrenjanin                      51   51 

Vojvodinaput ad Zrenjanin        38   38  

 

Rizik likvidnosti 
 

Rukovodstvo Društva upravlja rizikom likvidnosti na naĉin koji mu obezbeĊuje da Društvo u 

svakom trenutku mora da ispunjava sve svoje dospele obaveze. Društvo upravlja rizikom 

likvidnosti odrţavajući odgovarajuće novĉane rezerve, praćenjem planiranih i stvarnih novĉanih 

tokova i odrţavanjem adekvatnog odnosa priliva finansijskih sredstava i dospeća obaveza.  

 



Roĉnost dospeća finansijskih obaveza Društva data je u sledećoj tabeli: 
 

Hiljada dinara 

2018. godina dо 1  оd 1 dо 2  оd 2 dо 5  Ukupno 

        

Dugoroĉni krediti 0  0  0  0 

Obaveze iz poslovanja 570  0  0  0 

Krat. finan. obaveze 527       

Ostale krat. obaveze 3.466  0  0  0 

        

 4.563       

        

 

Prikazani iznosi zasnovani su na nediskontovanim novĉanim tokovima na osnovu najranijeg datuma 

na koji će Društvo biti obavezno da takve obaveze namiri (aktuelni anuitetni plan). 

 
33. UPRAVLJANJE RIZIKOM KAPITALA 

 

U postupku upravljanja kapitalnim rizikom, rukovodstvo Društva ima za cilj oĉuvanje  mogućnosti 

da posluje po principu stalnosti poslovanja, istovremeno maksimizirajući prinose vlasnicima i 

drugim interesnim stranama putem optimizacije odnosa duga i kapitala. Rukovodstvo Društva 

pregleda strukturu odnosa dugova i kapitala na godišnjoj osnovi. 

 

Društvo analizira kapital kroz pokazatelj zaduţenosti. Ovaj pokazatelj izraĉunava se kao odnos neto 

obaveza (zaduţenosti) i ukupnog kapitala. Neto zaduţenost se obraĉunava tako što se ukupne 

finansijske obaveze (kratkoroĉne i dugoroĉne) umanjenne za gotovinu i gotovinske ekvivalente. 

Ukupan kapital predstavlja zbir svih kategorija kapitala prikazanih u bilansu stanja i neto 

zaduţenosti. 

 

Pokazatelji zaduţenosti na dan 31. decembra 2018. i 2017. godine su bili sledeći: 

 

Hiljada dinara 

 2018.  2017. 

1. Zaduţenost* 527  592 

2. Gotovina i gotovinski ekvivalenti 0  0 

    

I Neto zaduţenost (1 – 2) 527  592 

    

3. Kapital** 13.179  14.556 

    

II Ukupni kapital (I+3) 13.706  15.148 

III Racio (odnos) neto zaduţenosti prema kapitalu (I/II) 0. 038  0. 039 

 

*Zaduţenost obuhvata dugoroĉne obaveze i kratkoroĉne finanansijske obaveze 

**Kapital obuhvata iznos ukupnog kapitala 

 

 

 

 

34. SEGMENTI POSLOVANJA  
 



Društvo nije organizovalo poslovanje po segmentima ĉije poslovanje se prati izdvojeno. 

 

 

35. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA 
 

U okviru svojih redovnih poslovnih aktivnosti Društvo obavlja transakcije sa povezanim licima.  

 

U toku 2018. i 2017. godine obavljene su sledeće transakcije sa povezanim pravnim licima:  

 

 

Hiljada dinara 

 2018.  2017. 

PRIHODI OD PRODAJE    

   - matiĉno društvo 0  0 

   - zavisna pravna lica  0  0 

   - ostala povezana pravna lica 0  40 

    

 0  40 

FINANSIJSKI PRIHODI    

   - matiĉno društvo                   

   - zavisna pravna lica  0  0 

   - ostala povezana pravna lica                0  0 

    

 0  0 

NABAVKE    

   - matiĉno društvo 0  0 

   - zavisna pravna lica  0  0 

   - ostala povezana pravna lica 0  0 

    

 0  0 

FINANSIJSKI RASHODI    

   - matiĉno društvo 0  0 

   - zavisna pravna lica  0  0 

   - ostala povezana pravna lica 99  86 

    

 99  86 

POTRAŢIVANJA I PLASMANI    

Potraţivanja od kupaca:       

   - matiĉno društvo   0 

   - zavisna pravna lica    0 

   - ostala povezana pravna lica 0  24 

 0  24 

Potraţivanja za kamate:    

   - matiĉno društvo 0  0 

   - zavisna pravna lica  0  0 

   - ostala povezana pravna lica 0  0 

 0  0 

Dugoročni finansijski plasmani:    

   - matiĉno društvo 0  0 

   - zavisna pravna lica 0  0 

   - ostala povezana pravna lica 0  0 

 0  0 



Kratkoročni finansijski plasmani:    

   - matiĉno društvo 0  0 

   - zavisna pravna lica  0  0 

   - ostala povezana pravna lica 0  0 

 0  0 

Potraţ. po osnovu primljenih menica:    

   - matiĉno društvo 0  0 

   - zavisna pravna lica 0  0 

   - ostala povezana pravna lica 0  0 

    

 0  0 

OBAVEZE    

Dugoročne finansijske obaveze:    

   - matiĉno društvo 0  0 

   - zavisna pravna lica  0  0 

   - ostala povezana pravna lica 0  0 

 0  0 

Obaveze prema dobavljačima:    

   - matiĉno društvo   0  0 

   - zavisna pravna lica  0  0 

   - ostala povezana pravna lica 37  36 

 37  36 

Kratkoročni krediti:    

   - matiĉno društvo   0  0 

   - zavisna pravna lica  0  0 

   - ostala povezana pravna lica      527  592 

                                                                                                                           

    

 





Техноградња АД , Зрењанин 

Годишњи извештај о пословању за 2018. 

годину 
          

 

 ППШТИ ППДАЦИ  
 

Ппслпвнп име АД „ТЕХНОГРАДЊА“ Зрењанин 

Седиште Зрењанин, Петра Драпшина бр. 1 

МБ 8682437 

ПИБ 101162198 

Wеб сите 
www.техноградња.биз                                                
техно@техноградња.биз 

Брпј Решеоа 
ФИ 1561/98 БД 6473; БД 185685/2006; БД 86983/2012 и 
БД 21475/2014 

Шифра делатнпсти 4120  

Делатнпст изградоа стамбених и нестамбених зграда 

Прпсечан брпј 
заппслених у 2018. 0 

Брпј акципнара  
31.12.2018. 79 

Пснпвни капитал 
31.12.2018. 50.332.000,00 РСД 

 
 

 ППДАЦИ П НАЈВЕЋИМ АКЦИПНАРИМА ДРУШТВА  
 

 
Име/ппслпвнп име имапца 

акција 
 

Брпј 
акција % 

Акцијски фонд АД Београд 21915 43,54089 

Керамика Јовановић ДОО 
Зрењанин 12579 24,99205 

АД „Технорадионица“ 
Зрењанин 12431 24,69801 

ДОО „Гиле-промет“ Зрењанин 604 1,20003 

Драган Ђурић 575 1,14241 

Драгиша Ћулафић 196 0,38941 

Ђорђе Бачић 118 0,23444 

Драгиша Адамов 56 0,11126 

Ервин Гараи 49 0,09735 

Иштван Чорба 49 0,09735 



 

 ППДАЦИ П ИЗДАТИМ АКЦИЈАМА 
 

Брпј издатих акција  - кпмада 50.332 

ИСИН брпј РСТХГРЕ70547 

ЦИФ кпд ЕСВУФР 

 

 

 ППДАЦИ П ППВЕЗАНИМ  ДРУШТВИМА 
 
Ппвезана лица друштва су: 

1. Керамика Јпванпвић дпп 
2. Технпрадипница ад 
3. Термика дпп  
4. Неимар дпп 
5. Пгрев дпп 

 

 ППДАЦИ П УПРАВИ ДРУШТВА на дан 31.12.2018. гпдине 
 
Пдбпр директпра  
 

Име и 
презиме 

Пребивалиште 
Садашое 

заппслеое 

Испл. Нетп 
изнпс 

накнаде 

Бр. акција кпје 
ппседује у 
друштву 

% акција кпје 
ппседује у 
друштву 

Јпванпвић 
Будимир 

Франкппанпва 1, 
Зреоанин 

Керамика 
Јпванпвић 
дпп 

/ / / 

Видакпвић 
Драган 

Бригадира Ристића 
18/18, Зреоанин 

Импел дпп / / / 

Милан  
Бпшкпвић 

Бригадира Ристића Ц-
8/25 Зреоанин 

Термика дпп / / / 

 
ПРГАНИЗАЦИПНА СТРУКТУРА ДРУШТВА 
 

1. Служба припреме – ппслпви планираоа, прганизпваоа и кпнтрпле 
ппслпва набавке, складиштеоа, трансппрта, пдржаваоа, прпдаја 
грађевинских услуга, израда ппнуда, израда кпнкусне дпкументације 
за јавне набавке, израда калкулација, припрема и закључиваое 
угпвпра п извпђеоу радпва, кпнтрпла и анализа пстварених 
ппказатеља у пднпсу на укалкулисане и други српдни ппслпви 

2. СЛУЖБА ППЕРАТИВЕ, у кпјпј се врши планираое, прганизпваое, 

извпђеое грађевинских радпва и услуга, кпнтрпла истих, впђеое 



прпписане дпкументације, решаваое рекламација и сппрпва у вези 

са квалитетпм и пбимпм изведених радпва и други српдни ппслпви. 

3. АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА, у кпјпј се пбављају административни 

ппслпви везани за коигпвпдственп-финансијску и пбласт правних и 

ппштих ппслпва и сви српдни ппслпви. 

                Прганизаципна структура ппстпји фпрмалнп, али се не примеоује, јер 

немамп заппслених. 

ПГРАНЦИ 

 Друштвп нема пгранке. 

УЛАГАОА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ЖИВПТНЕ ПКПЛИНЕ 

 Друштвп није ималп улагаоа у циљу заштите живптне пкплине 

КАДРПВСКП ПЛАНИРАОЕ 

  
 Друштвп на дан 31.12.2018. нема заппслених.  
 У пвпм тренутку се не планира нпвп заппшљаваое. 
Друштвп мпра да заврши сппр пкп импвинскп – правних пднпса за пбјекте кпји су у 
власништву друштва а у листу неппкретнпсти се впде на другп привреднп друштвп. 
 Извршни директпр друштва кап и пстали чанлпви Пдбпра директпра нису 
заппслени у друштву. 
 
ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ 
 
Друштвп није узималп финансијске инструменте пбезбеђеоа плаћаоа пд купаца. 
 
ЦИЉЕВИ И ППЛИТИКЕ ВЕЗАНИ ЗА УПРАВЉАОЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА 
 
Друштвп није примеоивалп ппсебне циљеве и пплитике за управљаое 
финансијским ризицима.  Друштвп је ималп максималнп редукпванп ппслпваое у 
2018. гпдини са пснпвним циљевима: 
  - да се спречи евентуалнп падаое у стечај 
 - да се дпбију судски сппрпви и наплати пнп штп је урађенп и фактурисанп у 
претхпдним гпдинама 
 - да се реше импвинскп-правна питаоа пкп укоижбе власништва над 
пбјектима у катастру да би се мпглп приступити тражеоу стратешкпг партнера 
 

 
 
 
 



 
ИЗЛПЖЕНПСТ РИЗИЦИМА И СТРАТЕГИЈЕ ЗА УПРАВЉАОЕ РИЗИЦИМА 
 

 Друштвп није билп излпженп ценпвнпм ризику, пбзирпм да су у услпвима 
максималнп редукпванпг ппслпваоа сви ппслпви угпварани за аванснп плаћаое 
или са фикснпм ценпм такп да није билп излпженпсти ценпвнпм ризику. 
 Друштвп није ималп кредитнпг ризика ппштп није узималп кредите. 
             Друштвп је узималп краткпрпчне ппзајмице за текуће пбавезе пд  
ппвезанпг лица. 
 Друштвп је пд 08.05.2017. у блпкади. Кпнстантнп је билп излпженп ризику 
ликвиднпсти, збпг непбављаоа ппслпва из пснпвне делатнпсти (ниски ппслпвни 
прихпди нису мпгли да ппкрију деп ппслпвних расхпда пре свега фиксних, ппреза 
на импвину, кап и трпшкпва судских сппрпва и вештачеоа, ревизије...итд). 
  
 
ПРЕГЛЕД ПРАВИЛА ИЗ КПДЕКСА КПРППРАТИВНПГ УПРАВЉАОА 
 
У кпдексу кпрппративнпг управљаоа примеоују се следеће пплитике: 
 - ппште пплитике-увпд 

 пплитике права акципнара 

 пплитике дужнпсти пргана управљаоа 

 пплитике сарадое пргана друштва 

 пплитике пбјављиваоа, извештаваоа и транспарентнпсти ппдатака 

 пплитике спречаваоа и сузбијаоа кпрупције и ппдмићиваоа 

 пплитике ангажпваоа сппљних сарадника 

 пплитике према заппсленима у друштву 

 пплитике стандарда ппслпвне етике 
 

 ППДАЦИ П ПВЛАШЋЕНПЈ РЕВИЗПРСКПЈ КУЋИ 
 

- „ФИНПДИТ“ дпп Бепград, Имптска 1 
 

 ППДАЦИ П ПРГАНИЗПВАНПМ ТРЖИШТУ НА КПЈЕ СУ УКЉУЧЕНЕ АКЦИЈЕ 

- Бепградска берза АД Бепград, (www.белеx.рс) 
 

 ППДАЦИ П ППСЛПВАОУ ДРУШТВА 

Извештај управе п реализацији усвпјене ппслпвне 
пплитике, са навпђеоем случајева и разлпга за 
пдступаое и другим начелним питаоима кпја се пднпсе 
на впђеое ппслпва 

Управа је кпнстатпвала да се 
ппслпваое пбављалп у складу 
са усвпјенпм ппслпвнпм 
пплитикпм. 

  
  
  

http://www.belex.rs/


 

 

  Анализа расхпда 

Ппис Изнпс у хиљ. 
РСД 

 % учешће у укупним 
расхпдима 

Расхпди 2018.г. 2017.г. 2016.г. 2018.г. 2017.г. 2016.г. 
Ппслпвни 
расхпди 

1.484 2.908 2.750 89,94 % 69,37 % 70,17 % 

Финансијски 
расхпди 

99 709 893 6 % 16,92 % 22,79 % 

Пстали расхпди 67 575 276 4,06 % 13,71 % 7,04 % 
Укупнп  1.650 4.192 3.919 100,00% 100,00% 100,00% 
Трпшкпви 
набавне 
вреднпсти рпбе 

0 40 0  1,52 % 0 

Трпшкпви 
материјала 

0 1.140 429  43,43 % 15,60% 

Трпшкпви 
зарада, накнада 
зарада и пстали 
лични расхпди 

0 0 126  0 4,58% 

Трпшкпви 
ампртизације и 
резервисаоа 

852 870 931 92,71 % 33,14 % 33,85% 

Пстали расхпди 67 575 276 7,29 % 21,91 % 15,66% 
Укупно  919 2.625 1.762 100,00% 100,00% 100,00% 

  Анализа прихпда 

 
Ппис 

 
Изнпс у хиљ. РСД 

 
% учешће у укупним прихпдима 

Прихпди 2018.г 2017.г 2016.г 2018.г. 2017.г. 2016.г. 
Ппслпвни 
прихпди 

264 298 438 83,81 % 3,09 % 6,09 % 

Финансијски 
прихпди 

0 24 0 0 0,25 % 0 

Пстали прихпди 51 9.308 6.753 16,19 % 96,65 % 93,91 % 
Укупнп  315 9.630 7.191 100,00% 100,00% 100,00% 
Прихпди пд 
прпдаје 
(делатнпст) 

  438   100,00% 

Ппвећаое 
вреднпсти залиха 
учинака 

      

Смаоеое 
вреднпсти залиха 
учинака 

      

Пстали ппслпвни 
прихпди 

264 298     

Укупнп  264 298 438   100,00% 



  

 
 

 
 

 

 Анализа резултата ппслпваоа 

Ппис Изнпс у хиљ. динара 

Резултат ппслпваоа 2018 2017 2016 

Ппслпвни дпбитак / губитак - 1.220 -2.610 -2.312 

Финансијски дпбитак / 
губитак 

-99 -685 -893 

Пстали дпбитак / губитак -16 8.733 6.477 

Нетп дпбитак кпји се 
пбуставља 

0 0 0 

Дпбитак / губитак пре 
пппрезиваоа 

-1.316 5.500 3.381 

Ппрески расхпд перипда  0 133 

Пдлпжени ппрески расхпди 
перипда 

60 0 1.981 

Пдлпжени ппрески прихпди 
перипда 

 2.197 0 

Нетп дпбитак  / губитак -1.376 7.601 1.267 

 

Рацип анализа и анализа ппказатеља ппслпваоа  

Кпефицијенти 2018 2017 2016 
Принпс на укупан капитал (дпбитак из редпвнпг ппсл.  пре 
пппрезиваоа / капитал) 

-9,98% 37,78% 48,44% 

Нетп принпс на сппствени капитал (нетп дпбитак / капитал) -10,44% 52,22% 18,22% 
Степен задуженпсти (дугпрпчна резервисаоа и пбавезе / укупна 
пасива) 

0 0 56,37% 

I степен ликвиднпсти (гптпвински еквиваленти и гптпвина / 
краткпрпчне пбавезе) 

0 0 4,35% 

II степен ликвиднпсти (краткпрпчна пптраживаоа, пласмани и 
гптпвина / краткпрпчне пбавезе) 

2,98% 5,24% 6,96% 

Нетп пбртни капитал (пбртна импвина(без пдлпжених ппреских 
средстава) - краткпрпчне пбавезе) 

 
-4.293 

 
-3.828 

 
-6.992 

 
 
 

Анализа ппказатеља у вези са акцијама и тржишне капитализације 
                     Изнпс динара     

  2018.г. 2017. г. 2016.г. 



Исплаћена 
дивиденда пп акцији   0,00   0,00 0,00 
Тржишна 
капитализација на 
31.12.  17.616.200,00  17.616.200,00  17.616.200,00  

 

 ГЛАВНИ КУПЦИ И ДПБАВЉАЧИ 
              
Најзначајнији купци друштва су: 
 
Керамика Јовановић доо, Зрењанин, Дк траде Зрењанин 

 
Најзначајнији дпбављачи су: 
 
ЕПС снабдевање доо Београд,  Финодит Београд 
 

 ПРПМЕНЕ БИЛАНСНИХ ППЗИЦИЈА 
 

Билансна ппзиција Изн. у хиљ. Дин.     Разлпг прпмена 

  2018.г. 2017.г.   

Некретнине, ппстрпјеоа и 
ппрема 

14.964 15.816 
Смаоеое услед пбрачуна 
ампртизације 

Дугпрпчни финансијски 
пласмани 

79 79 

Пвде је значајна прпмена 
прпистекла из исправке 
вреднпсти учешћа кпд БЕК ад у 
стечају 
 

Залихе 86 86  

Краткпрпчна пптраживаоа, 
пласмани и гптпвина 111 123 

Смаоеое краткпрпчних 
пптраживаоа (значајнп смаоен 
пбим ппслпваоа) и гптпвине 
(блпкада) 

Дугпрпчна резервисаоа 0 0  

Краткпрпчне пбавезе 4.563 4.217 

Смаоеое пбавеза према 
дпбављачима услед смаоенпг 
пбима ппслпваоа и ппвећаое 
пбавеза према ппвезанпм 
правнпм лицу пп пснпву 
краткпрпчне ппзајмице  

Нерасппређени 
дпбитак/губитак -1.376 7.601 

Губитак је резултат непбављаоа 
пснпвне делатнпсти (прпшле 
гпдине пстварена је дпбит 
услед прпдаје ппреме путем 
извршеоа) 



 
 

Инфпрмације п стаоу (брпј у %), 
стицаоу, прпдаји и ппништеоу 
сппствених акција  

 У 2018. гпдини није билп стицаоа, прпдаје, 
нити ппништеоа сппственних акција. 

 

 ППИС ПЧЕКИВАНПГ РАЗВПЈА ДРУШТВА, ПРПМЕНА У ППСЛПВНИМ 
ППЛИТИКАМА ДРУШТВА, КАП И ГЛАВНИХ РИЗИКА И ПРЕТОИ 

 

1. Ппис пчекиванпг развпја друштва у 
нареднпм перипду 
 

Друштвп нема ресурсе за ппслпваое, такп да 
се непчекују прихпди у нареднпм перипду. 

 

2. Прпмена ппслпвних пплитика  Друштвп не планира прпмену ппслпвне 
пплитике 

 

3. Главни ризици и претое кпјима је 
привреднп друштвп излпженп 
 

1. Непбављаое пснпвне делатнпсти 

2. Прпдата је путем извршеоа ппрема за рад 

у 2017 гпд. 

3. Нема заппслених 

4. Блпкада текућег рачуна 

 

   
 

 ППИС СВИХ ВАЖНИЈИХ ППСЛПВНИХ ДПГАЂАЈА КПЈИ СУ НАСТУПИЛИ НАКПН 
ИСТЕКА ППСЛПВНЕ ГПДИНЕ ЗА КПЈУ СЕ ИЗВЕШТАЈ ПРИПРЕМА 

 
 

1. Битни ппслпвни дпгађаји кпји су се 
десили пд дана билансираоа дп 
дана ппднпшеоа извештаја 

Није билп 

 

2. Случајеви у кпјима ппстпји 
неизвеснпст наплате пптраживаоа 
изказаних кап наплатива 31.12. или 
мпгућих будућих трпшкпва кпји мпгу 
значајнп утицати на финансијску 
ппзицију друштва 

Не ппстпје такви случајеви. 
Ризик будућих трпшкпва мпже се пчекивати у 
сппру АГРПДУКАТ - ТЕХНПГРАДОА  

 

3. Наплаћена птписана или исправљена 
пптрживаоа 

Нису наплаћена 

 

4. Судски сппрпви изгубљени накпн Друштвп није изгубилп ни један сппр значајне 





Техноградња АД , Зрењанин 

Годишњи извештај о пословању за 2018. 

годину 
          

 

• ОПШТИ ПОДАЦИ  

 

Пословно име АД „ТЕХНОГРАДЊА“ Зрењанин 

Седиште Зрењанин, Петра Драпшина бр. 1 

МБ 8682437 

ПИБ 101162198 

Wеб сите 
www.техноградња.биз                                                
техно@техноградња.биз 

Број Решења 
ФИ 1561/98 БД 6473; БД 185685/2006; БД 86983/2012 и 

БД 21475/2014 

Шифра делатности 4120  

Делатност изградња стамбених и нестамбених зграда 

Просечан број 

запослених у 2018. 0 

Број акционара  

31.12.2018. 79 

Основни капитал 

31.12.2018. 50.332.000,00 РСД 

 

 

• ПОДАЦИ О НАЈВЕЋИМ АКЦИОНАРИМА ДРУШТВА  

 

 

Име/пословно име имаоца 

акција 

 

Број 

акција % 

Акцијски фонд АД Београд 21915 43,54089 

Керамика Јовановић ДОО 

Зрењанин 12579 24,99205 

АД „Технорадионица“ 

Зрењанин 12431 24,69801 

ДОО „Гиле-промет“ Зрењанин 604 1,20003 

Драган Ђурић 575 1,14241 

Драгиша Ћулафић 196 0,38941 

Ђорђе Бачић 118 0,23444 

Драгиша Адамов 56 0,11126 

Ервин Гараи 49 0,09735 

Иштван Чорба 49 0,09735 



 

• ПОДАЦИ О ИЗДАТИМ АКЦИЈАМА 

 

Број издатих акција  - комада 50.332 

ИСИН број РСТХГРЕ70547 

ЦИФ код ЕСВУФР 

 

 

• ПОДАЦИ О ПОВЕЗАНИМ  ДРУШТВИМА 

 

Повезана лица друштва су: 

1. Керамика Јовановић доо 

2. Технорадионица ад 

3. Термика доо  

4. Неимар доо 

5. Огрев доо 

 

• ПОДАЦИ О УПРАВИ ДРУШТВА на дан 31.12.2018. године 

 

Одбор директора  

 

Име и 

презиме 
Пребивалиште 

Садашње 

запослење 

Испл. Нето 

износ 

накнаде 

Бр. акција које 

поседује у 

друштву 

% акција које 

поседује у 

друштву 

Јовановић 

Будимир 

Франкопанова 1, 

Зрењанин 

Керамика 

Јовановић 

доо 

/ / / 

Видаковић 

Драган 

Бригадира Ристића 

18/18, Зрењанин 
Импел доо / / / 

Милан  

Бошковић 

Бригадира Ристића Ц-

8/25 Зрењанин 
Термика доо / / / 

 

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ДРУШТВА 

 

1. Служба припреме – послови планирања, организовања и контроле 

послова набавке, складиштења, транспорта, одржавања, продаја 

грађевинских услуга, израда понуда, израда конкусне документације 

за јавне набавке, израда калкулација, припрема и закључивање 

уговора о извођењу радова, контрола и анализа остварених 

показатеља у односу на укалкулисане и други сродни послови 

2. СЛУЖБА ОПЕРАТИВЕ, у којој се врши планирање, организовање, 

извођење грађевинских радова и услуга, контрола истих, вођење 



прописане документације, решавање рекламација и спорова у вези 

са квалитетом и обимом изведених радова и други сродни послови. 

3. АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА, у којој се обављају административни 

послови везани за књиговодствено-финансијску и област правних и 

општих послова и сви сродни послови. 

                Организациона структура постоји формално, али се не примењује, јер 

немамо запослених. 

ОГРАНЦИ 

 Друштво нема огранке. 

УЛАГАЊА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ ОКОЛИНЕ 

 Друштво није имало улагања у циљу заштите животне околине 

КАДРОВСКО ПЛАНИРАЊЕ 

  

 Друштво на дан 31.12.2018. нема запослених.  

 У овом тренутку се не планира ново запошљавање. 

Друштво мора да заврши спор око имовинско – правних односа за објекте који су у 

власништву друштва а у листу непокретности се воде на друго привредно друштво. 

 Извршни директор друштва као и остали чанлови Одбора директора нису 

запослени у друштву. 

 

ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ 

 

Друштво није узимало финансијске инструменте обезбеђења плаћања од купаца. 

 

ЦИЉЕВИ И ПОЛИТИКЕ ВЕЗАНИ ЗА УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА 

 

Друштво није примењивало посебне циљеве и политике за управљање 

финансијским ризицима.  Друштво је имало максимално редуковано пословање у 

2018. години са основним циљевима: 

  - да се спречи евентуално падање у стечај 

 - да се добију судски спорови и наплати оно што је урађено и фактурисано у 

претходним годинама 

 - да се реше имовинско-правна питања око укњижбе власништва над 

објектима у катастру да би се могло приступити тражењу стратешког партнера 
 

 

 

 

 



 

ИЗЛОЖЕНОСТ РИЗИЦИМА И СТРАТЕГИЈЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА 

 

 Друштво није било изложено ценовном ризику, обзиром да су у условима 

максимално редукованог пословања сви послови уговарани за авансно плаћање 

или са фиксном ценом тако да није било изложености ценовном ризику. 

 Друштво није имало кредитног ризика пошто није узимало кредите. 

             Друштво је узимало краткорочне позајмице за текуће обавезе од  

повезаног лица. 

 Друштво је од 08.05.2017. у блокади. Константно је било изложено ризику 

ликвидности, због необављања послова из основне делатности (ниски пословни 

приходи нису могли да покрију део пословних расхода пре свега фиксних, пореза 

на имовину, као и трошкова судских спорова и вештачења, ревизије...итд). 

  

 

ПРЕГЛЕД ПРАВИЛА ИЗ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА 

 

У кодексу корпоративног управљања примењују се следеће политике: 

 - опште политике-увод 

− политике права акционара 

− политике дужности органа управљања 

− политике сарадње органа друштва 

− политике објављивања, извештавања и транспарентности података 

− политике спречавања и сузбијања корупције и подмићивања 

− политике ангажовања спољних сарадника 

− политике према запосленима у друштву 

− политике стандарда пословне етике 

 

• ПОДАЦИ О ОВЛАШЋЕНОЈ РЕВИЗОРСКОЈ КУЋИ 

 

- „ФИНОДИТ“ доо Београд, Имотска 1 

 

• ПОДАЦИ О ОРГАНИЗОВАНОМ ТРЖИШТУ НА КОЈЕ СУ УКЉУЧЕНЕ АКЦИЈЕ 

- Београдска берза АД Београд, (www.белеx.рс) 

 

• ПОДАЦИ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА 

Извештај управе о реализацији усвојене пословне 

политике, са навођењем случајева и разлога за 

одступање и другим начелним питањима која се односе 

на вођење послова 

Управа је констатовала да се 

пословање обављало у складу 

са усвојеном пословном 

политиком. 

  

  

  



 

 

  Анализа расхода 

Опис Износ у хиљ. 

РСД 

 % учешће у укупним 

расходима 

Расходи 2018.г. 2017.г. 2016.г. 2018.г. 2017.г. 2016.г. 

Пословни 

расходи 
1.484 2.908 2.750 89,94 % 69,37 % 70,17 % 

Финансијски 

расходи 
99 709 893 6 % 16,92 % 22,79 % 

Остали расходи 67 575 276 4,06 % 13,71 % 7,04 % 
Укупно  1.650 4.192 3.919 100,00% 100,00% 100,00% 

Трошкови 

набавне 

вредности робе 

0 40 0  1,52 % 0 

Трошкови 

материјала 
0 1.140 429  43,43 % 15,60% 

Трошкови 

зарада, накнада 

зарада и остали 

лични расходи 

0 0 126  0 4,58% 

Трошкови 

амортизације и 

резервисања 

852 870 931 92,71 % 33,14 % 33,85% 

Остали расходи 67 575 276 7,29 % 21,91 % 15,66% 

Укупно  919 2.625 1.762 100,00% 100,00% 100,00% 

  Анализа прихода 

 

Опис 

 

Износ у хиљ. РСД 

 

% учешће у укупним приходима 

Приходи 2018.г 2017.г 2016.г 2018.г. 2017.г. 2016.г. 

Пословни 

приходи 
264 298 438 83,81 % 3,09 % 6,09 % 

Финансијски 

приходи 
0 24 0 0 0,25 % 0 

Остали приходи 51 9.308 6.753 16,19 % 96,65 % 93,91 % 
Укупно  315 9.630 7.191 100,00% 100,00% 100,00% 

Приходи од 

продаје 

(делатност) 

  438   100,00% 

Повећање 

вредности залиха 

учинака 

      

Смањење 

вредности залиха 

учинака 

      

Остали пословни 

приходи 
264 298     

Укупно  264 298 438   100,00% 



  

 

 

 

 

 

 Анализа резултата пословања 

Опис Износ у хиљ. динара 

Резултат пословања 2018 2017 2016 

Пословни добитак / губитак - 1.220 -2.610 -2.312 

Финансијски добитак / 

губитак 

-99 -685 -893 

Остали добитак / губитак -16 8.733 6.477 

Нето добитак који се 

обуставља 

0 0 0 

Добитак / губитак пре 

опорезивања 

-1.316 5.500 3.381 

Порески расход периода  0 133 

Одложени порески расходи 

периода 

60 0 1.981 

Одложени порески приходи 

периода 

 2.197 0 

Нето добитак  / губитак -1.376 7.601 1.267 

 

Рацио анализа и анализа показатеља пословања  

Коефицијенти 2018 2017 2016 

Принос на укупан капитал (добитак из редовног посл.  пре 

опорезивања / капитал) 
-9,98% 37,78% 48,44% 

Нето принос на сопствени капитал (нето добитак / капитал) -10,44% 52,22% 18,22% 

Степен задужености (дугорочна резервисања и обавезе / укупна 

пасива) 
0 0 56,37% 

I степен ликвидности (готовински еквиваленти и готовина / 

краткорочне обавезе) 
0 0 4,35% 

II степен ликвидности (краткорочна потраживања, пласмани и 

готовина / краткорочне обавезе) 
2,98% 5,24% 6,96% 

Нето обртни капитал (обртна имовина(без одложених пореских 

средстава) - краткорочне обавезе) 
 

-4.293 

 

-3.828 

 

-6.992 

 

 

 

Анализа показатеља у вези са акцијама и тржишне капитализације 

                     Износ динара     

  2018.г. 2017. г. 2016.г. 



Исплаћена 

дивиденда по акцији   0,00   0,00 0,00 
Тржишна 

капитализација на 

31.12.  17.616.200,00  17.616.200,00  17.616.200,00  

 

• ГЛАВНИ КУПЦИ И ДОБАВЉАЧИ 

              

Најзначајнији купци друштва су: 

 

Керамика Јовановић доо, Зрењанин, Дк траде Зрењанин 

 

Најзначајнији добављачи су: 

 

ЕПС снабдевање доо Београд,  Финодит Београд 

 

• ПРОМЕНЕ БИЛАНСНИХ ПОЗИЦИЈА 

 

Билансна позиција Изн. у хиљ. Дин.     Разлог промена 

  2018.г. 2017.г.   

Некретнине, постројења и 

опрема 
14.964 15.816 

Смањење услед обрачуна 

амортизације 

Дугорочни финансијски 

пласмани 
79 79 

Овде је значајна промена 

проистекла из исправке 

вредности учешћа код БЕК ад у 

стечају 

 

Залихе 86 86  

Краткорочна потраживања, 

пласмани и готовина 111 123 

Смањење краткорочних 

потраживања (значајно смањен 

обим пословања) и готовине 

(блокада) 

Дугорочна резервисања 0 0  

Краткорочне обавезе 4.563 4.217 

Смањење обавеза према 

добављачима услед смањеног 

обима пословања и повећање 

обавеза према повезаном 

правном лицу по основу 

краткорочне позајмице  

Нераспоређени 

добитак/губитак -1.376 7.601 

Губитак је резултат необављања 

основне делатности (прошле 

године остварена је добит 

услед продаје опреме путем 

извршења) 



 

 

Информације о стању (број у %), 

стицању, продаји и поништењу 

сопствених акција  

 У 2018. години није било стицања, продаје, 

нити поништења сопственних акција. 

 

• ОПИС ОЧЕКИВАНОГ РАЗВОЈА ДРУШТВА, ПРОМЕНА У ПОСЛОВНИМ 

ПОЛИТИКАМА ДРУШТВА, КАО И ГЛАВНИХ РИЗИКА И ПРЕТЊИ 

 

1. Опис очекиваног развоја друштва у 

наредном периоду 

 

Друштво нема ресурсе за пословање, тако да 

се неочекују приходи у наредном периоду. 

 

2. Промена пословних политика  Друштво не планира промену пословне 

политике 

 

3. Главни ризици и претње којима је 

привредно друштво изложено 

 

1. Необављање основне делатности 

2. Продата је путем извршења опрема за рад 

у 2017 год. 

3. Нема запослених 

4. Блокада текућег рачуна 

 

   

 

• ОПИС СВИХ ВАЖНИЈИХ ПОСЛОВНИХ ДОГАЂАЈА КОЈИ СУ НАСТУПИЛИ НАКОН 

ИСТЕКА ПОСЛОВНЕ ГОДИНЕ ЗА КОЈУ СЕ ИЗВЕШТАЈ ПРИПРЕМА 

 

 

1. Битни пословни догађаји који су се 

десили од дана билансирања до 

дана подношења извештаја 

Није било 

 

2. Случајеви у којима постоји 

неизвесност наплате потраживања 

изказаних као наплатива 31.12. или 

могућих будућих трошкова који могу 

значајно утицати на финансијску 

позицију друштва 

Не постоје такви случајеви. 

Ризик будућих трошкова може се очекивати у 

спору АГРОДУКАТ - ТЕХНОГРАДЊА  

 

3. Наплаћена отписана или исправљена 

потрживања 

Нису наплаћена 

 

4. Судски спорови изгубљени након Друштво није изгубило ни један спор значајне 








		2019-04-19T13:17:25+0200
	Milan Bošković 259331-0703959850047




