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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 
 

Надзорном одбору и директору  ЈКП ''ВОДОВОД'' Сремска Митроивца 
 
Извештај о ревизији финансијских извештаја 
 
Мишљење са резервом 
 
Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја ЈКП ''ВОДОВОД'', Сремска 
Митровица (у даљем тексту ''Предузеће''), који укључују биланс стања са стањем на дан 31. 
децембра 2021. године и биланс успеха, извештај о осталом резултату, извештај о 
променама на капиталу и извештај о токовима готовине за годину завршену на тај дан, као и 
напомене које садрже преглед значајних рачуноводствених политика и друге напомене уз 
финансијске извештаје. 
 
Према нашем мишљењу, осим за ефекте које на финансијске извештаје има питање изнето у 
пасусу Основе за мишљење са резервом, финансијски извештаји у свим материјално 
значајним аспектима приказују реално и објективно финансијски положај Предузећа са 
стањем на дан 31. децембар 2021. године, резултате његовог пословања и токове готовине 
за годину завршену на тај дан, у складу са Законом о рачуноводству и рачуноводственим 
прописима важећим у Републици Србији. 
 
Основе за мишљење са резервом 
 
Извршили смо ревизију у складу са Међународним стандардима ревизије. Наше 
одговорности према тим стандардима су детаљније описане у нашем извештају у делу 
Одговорност ревизора. Независни смо од Друштва у складу с Кодексом за професионалне 
рачуновође Одбора за Међународне стандарде етике за рачуновође као и у складу са 
етичким захтевима који су релевантни за нашу ревизију финансијских извештаја у 
Републици Србији и испунили смо наше остале етичке одговорности у складу с тим 
захтевима. Верујемо да су ревизијски докази које смо прикупили адекватни и довољни да 
осигурају основу за наше мишљење са резервом. 
 
Предузеће примењује метод ревалоризације при вредновању Некретнина, постројења и 
опреме. Према МРС 16 - Некретнине, постројења и опрема параграф 31. и 34. 
ревалоризација се врши довољно редовно, како би се обезбедило да се књиговодствена 
вредност битно не разликује од вредности до које би се дошло коришћењем фер вредност 
на крају извештајног периода. Учесталост ревалоризовања зависи од промена фер 
вредности некретнина, постројења и опреме које се ревалоризују. Код неких некретнина, 
постројења и опреме код којих су кретања фер вредности незнатна, није потребно често 
ревалоризовање.  
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 
 
Основе за мишљење са резервом (наставак) 
 
Уместо тога, може бити неопходно да се ставке ревалоризују само једном на сваких три или 
пет година. С обзиром да је прошло више од пет година од последње ревалоризације 
некретнина, постројења и опреме, мишљења смо да је потребно извршити ревалоризацију, с 
обзиром да исказана стања Некретнина, постројења и опреме нису исказана у складу са 
изабраном рачуноводственом политиком Предузећа. 
 
Одговорности руководства и оних који су задужени за управљање 
 
Руководство је одговорно за састављање финансијских извештаја који дају истинит и фер 
приказ у складу са са Законом о рачуноводству и рачуноводственим прописима важећим у 
Републици Србији, и за оне интерне контроле за које руководство одреди да су потребне за 
омогућавање састављања годишњих финансијских извештаја који су без значајног 
погрешног приказивања услед преваре или грешке. У састављању финансијских извештаја, 
руководство је одговорно за процењивање способности Друштва да настави с пословањем 
по временски неограниченом пословању, објављивање, ако је примењиво, питања 
повезаних с временски неограниченим пословањем и коришћењем рачуноводствене основе 
утемељене на временској неограничености пословања, осим ако управа или намерава 
ликвидирати Друштво или прекинути пословање или нема реалне алтернативе него да то 
учини. Они који су задужени за управљање су одговорони за надзирање процеса 
финансијског извештавања којег је установило Друштво. 
 
Одговорност ревизора 
 
Наши циљеви су стећи разумно уверење о томе јесу ли годишњи финансијски извештаји 
као целина без значајног погрешног приказивања услед преваре или грешке и издати 
извештај независног ревизоја који укључују наше мишљење. Разумно уверење је виши ниво 
уверња, али није гаранција да ће ревизија обаљена у складу са Међународним ревизорским 
стандардима увек открити значајно погрешно приказивање када оно постоји. 
 
Погрешни прикази могу настати услед преваре или грешке и сматрају се значајни ако се 
разумно може очекивати да, појединачно или у збиру, утичу на економске одлуке 
корисника донете на основу тих годишњих финансијских извештаја. 
 
Као саставни део ревизије у складу са Међународним ревизорским стандардима, користимо 
професионално просуђивање и одржавамо професионални скептицизам током ревизије. Ми 
такође: 
 

- Препознајемо и процењујемо ризике значајног погрешног приказа годишњих 
финансијских извештаја, због преваре или грешке, креирамо и обављамо ревизорске 
поступке као реакцију на те ризике и прибављамо ревизијске доказе који су довољни и 
примерени да осигурају основу за наше мишљење. Ризик неоткривања значајног 
погрешног приказа насталог услед преваре је већи од ризика насталог услед грешке, јер 
превара може укључити тајне споразуме, кривотворење, намерно пропуштање, 
погрешно приказивање или заобилажење интерних контрола. 2 



 

  

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 
 

 

Одговорност ревизора (наставак) 
 

- Стичемо разумевање интерних контрола релевантних за ревизију како бисмо креирали 
ревизијске поступке који су примерени у датим околностима, али не и за сврху 
изражавања мишљења о учинковитости интерних контрола Друштва.  

 

- Оцењујемо примереност коришћених рачуноводствених политика и разумност 
рачуноводствених процена и повезаних обелодањивања које је извршило руководство. 

 

- Закључујемо о примерености коришћене рачуноводствене основе утемељене на 
временској неограничености пословања коју користи управа и, на основу прибављених 
ревизорских доказа, закључујемо о томе постоји ли значајна неизвесност у вези с 
догађајима или околностима који могу створити значајну сумњу у способност Друштва 
да настави с пословањем по временски неограниченом пословању. Ако закључимо да 
постоји значајна неизвесност, од нас се захтева да скренемо пажњу у нашем извештају 
независног ревизора на повезана обелодањивања у годишњим финансијским 
извештајима или, ако таква обелодањивања нису одговарајућа, да модификујемо наше 
мишљење. Наши закључци се темеље на ревизијским доказима прибављеним све до 
датума нашег извештаја независног ревизора. Међутим, будући догађаји или услови 
могу узроковати да Друштво прекине с настављањем пословања по временски 
неограниченом пословању. 
 

- Оцењујемо целокупну презентацију, структуру и садржај годишњих финансијских 
ивзештаја, укључујући и обелодањивања, као и приказују ли годишњи финансијски 
извештаји трансакције и догађаје на којима су засновани на начин којим се постиже 
фер презентација. 

 

- Ми комуницирамо с онима који су задужени за управљање у вези с, између осталих 
питања, планираним делокругом и временским распоредом ревизије и важним 
ревизијским налазима, укључујући и везу са значајним недостацима у интерним 
контролама који су откривени током наше ревизије. 

 
 

У Београду,  
18.05.2022. године                                                                   
 
                                                                                           ''Milinković Аudit'' доо, Београд 
                                                                                                 Слободана Перовића 5/25 

                                                 
                                                                                                                              ___________________________________ 

           Дејан Дејанов 
                                                                                          Лиценцирани овлашћени ревизор 
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Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08234779 Шифра делатности 3600 ПИБ 100791615

Назив Јавно комунално предузеће Водовод Сремска Митровица

Седиште СРЕМСКА МИТРОВИЦА, Стари Шор 114

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2021. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

АКТИВА

00 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ 0001

 Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009
+ 0017 + 0018 + 0028) 0002 3.2 579.041 592.091 599.761

01 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 +
0005 + 0006 + 0007 + 0008) 0003 3.1 14.377 10.996 8.540

010 1. Улагања у развој 0004

011, 012 и 014
2. Концесије, патенти, лиценце, робне
и услужне марке, софтвер и остала
нематеријална имовина

0005 3.1 14.377 10.996 8.540

013 3. Гудвил 0006

015 и 016
4. Нематеријална имовина узета у
лизинг и нематеријална имовина у
припреми

0007

017 5. Аванси за нематеријалну имовину 0008

02
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И
ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 +
0014 + 0015 + 0016)

0009 3.2 564.119 579.466 588.627

020, 021 и 022 1. Земљиште и грађевински објекти 0010 3.2 393.875 399.858 406.160

023 2. Постројења и опрема 0011 3.2 160.831 173.674 178.291

024 3. Инвестиционе некретнине 0012

025 и 027
4. Некретнине, постројења и опрема
узети у лизинг и некретнине,
постројења и опрема у припреми

0013 3.2 9.413 5.934 4.176

026 и 028
5. Остале некретнине, постројења и
опрема и улагања на туђим
некретнинама, постројењима и опреми

0014

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

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

03 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА 0017

04 и 05

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

0018 3.3 545 1.629 2.594



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

040 (део), 041 (део) и 042 (део)
1. Учешћа у капиталу правних лица
(осим учешћа у капиталу која се
вреднују методом учешћа)

0019

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

043, 050 (део) и 051 (део)

3. Дугорочни пласмани матичном,
зависним и осталим повезаним лицима
и дугорочна потраживања од тих лица
у земљи

0021

044, 050 (део), 051 (део)

4. Дугорочни пласмани матичном,
зависним и осталим повезаним лицима
и дугорочна потраживања од тих лица
у иностранству

0022

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

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

046
7. Дугорочна финансијска улагања
(хартије од вредности које се вреднују
по амортизованој вредности)

0025

047 8. Откупљене сопствене акције и
откупљени сопствени удели 0026

048, 052, 054, 055 и 056
9. Остали дугорочни финансијски
пласмани и остала дугорочна
потраживања

0027 3.3 545 1.629 2.594

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

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0029

 
Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037
+ 0038 + 0044 + 0048 + 0057+
0058)

0030 3.4 143.920 135.313 124.549

Класа 1, осим групе рачуна 14 I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035
+ 0036) 0031 3.4 13.957 14.911 15.717

10 1. Материјал, резервни делови, алат и
ситан инвентар 0032 3.4 12.626 13.745 12.892

11 и 12 2. Недовршена производња и готови
производи 0033

13 3. Роба 0034

150, 152 и 154 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у
земљи 0035 3.4 1.331 1.166 2.825

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

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

20
III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ
ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042
+ 0043)

0038 3.5 54.960 72.400 55.290

204 1. Потраживања од купаца у земљи 0039 3.5 54.960 72.400 55.290

205 2. Потраживања од купаца у
иностранству 0040



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

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

201 и 203
4. Потраживања од матичног, зависних
и осталих повезаних лица у
иностранству

0042

206 5. Остала потраживања по основу
продаје 0043

21, 22 и 27 IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА
ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047) 0044 3.6 12.868 14.086 12.791

21, 22 осим 223 и 224, и 27 1. Остала потраживања 0045 3.6 12.293 13.548 11.697

223 2. Потраживања за више плаћен порез
на добитак 0046

224
3. Потраживања по основу
преплаћених осталих пореза и
доприноса

0047 3.6 575 538 1.094

23
V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 +
0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)

0048

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

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

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

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

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

236 (део)
6. Финансијска средства која се
вреднују по фер вредности кроз Биланс
успеха

0054

237 7. Откупљене сопствене акције и
откупљени сопствени удели 0055

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

24 VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ
ЕКВИВАЛЕНТИ 0057 3.7 60.884 33.916 39.926

28 (део), осим 288 VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА
ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0058 3.8 1.251 825

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

0059 722.961 727.404 724.310

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0060

ПАСИВА

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

0401 3.9 532.002 542.508 550.038

30, осим 306 I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 0402 3.9 547.785 547.785 547.785

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0403



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

306 III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА 0404

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0405 3.9 2.045 1.837

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

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

0406

дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,
334, 335, 336 и 337

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

0407 3.9 587 18

34 VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409
+ 0410) 0408 3.9 544 2.351 416

340 1. Нераспоређени добитак ранијих
година 0409 3.9 416

341 2. Нераспоређени добитак текуће
године 0410 3.9 544 2.351

 VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0411

35 IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) 0412 3.9 15.740 9.655

350 1. Губитак ранијих година 0413 3.9 15.740 9.655

351 2. Губитак текуће године 0414

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

0415 3.10 20.260 15.539 4.394

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА
(0417+0418+0419) 0416 3.10 20.260 15.539 4.394

404 1. Резервисања за накнаде и друге
бенефиције запослених 0417 3.10 20.260 15.539 4.394

400 2. Резервисања за трошкове у
гарантном року 0418

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

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

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у
капитал 0421

411 (део) и 412 (део)

2. Дугорочни кредити и остале
дугорочне обавезе према матичном,
зависним и осталим повезаним лицима
у земљи

0422

411 (део) и 412 (део)

3. Дугорочни кредити и остале
дугорочне обавезе према матичном,
зависним и осталим повезаним лицима
у иностранству

0423

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

415 и 416 (део)
5. Дугорочни кредити, зајмови и
обавезе по основу лизинга у
иностранству

0425

413 6. Обавезе по емитованим хартијама од
вредности 0426



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

419 7. Остале дугорочне обавезе 0427

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

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0429 3.14 24.200 28.036 31.617

495 (део) Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ
ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ 0430 3.13 114.412 113.102 112.896

 

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

0431 32.087 28.219 25.365

467 I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 0432

42, осим 427
II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437
+ 0438 + 0439 + 0440)

0433 1.769

420 (део) и 421 (део)
1. Обавезе по основу кредита према
матичном, зависним и осталим
повезаним лицима у земљи

0434

420 (део) и 421 (део)
2. Обавезе по основу кредита према
матичном, зависним и осталим
повезаним лицима у иностранству

0435

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

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

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

4. Обавезе по основу кредита од
домаћих банака 0437 1.769

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

426 6. Обавезе по краткорочним хартијама
од вредности 0439

428 7. Обавезе по основу финансијских
деривата 0440

430 III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И
КАУЦИЈЕ 0441 3.11 5.209 2.454 2.224

43, осим 430 IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 +
0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) 0442 3.11 10.864 10.522 8.421

431 и 433
1. Обавезе према добављачима -
матична, зависна правна лица и остала
повезана лица у земљи

0443

432 и 434
2. Обавезе према добављачима -
матична, зависна правна лица и остала
повезана лица у иностранству

0444

435 3. Обавезе према добављачима у
земљи 0445 3.11 10.864 10.522 8.421

436 4. Обавезе према добављачима у
иностранству 0446

439 (део) 5. Обавезе по меницама 0447

439 (део) 6. Остале обавезе из пословања 0448

44,45,46, осим 467, 47 и 48 V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
(0450 + 0451 + 0452) 0449 3.11 15.776 15.106 12.225











Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08234779 Шифра делатности 3600 ПИБ 100791615

Назив Јавно комунално предузеће Водовод Сремска Митровица

Седиште СРЕМСКА МИТРОВИЦА, Стари Шор 114

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1055) 2001 4.8 544 2.351

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1056) 2002

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК

а) Ставке које неће бити рекласификоване у
Биланс успеха у будућим периодима

330

1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине,
некретнина, постројења и опреме

а) повећање ревалоризационих резерви 2003

б) смањење ревалоризационих резерви 2004

331

2. Актуарски добици или губици по основу планова
дефинисаних примања

а) добици 2005

б) губици 2006 4.8 587 18

333

3. Добици или губици по основу удела у осталом
свеобухватном добитку или губитку придружених
друштава

а) добици 2007

б) губици 2008

б) Ставке које накнадно могу бити
рекласификоване у Биланс успеха у будућим
периодима

332

1. Добици или губици по основу улагања у власничке
инструменте капитала

а) добици 2009

б) губици 2010

334

2. Добици или губици по основу прерачуна
финансијских извештаја иностраног пословања

а) добици 2011

б) губици 2012





Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08234779 Шифра делатности 3600 ПИБ 100791615

Назив Јавно комунално предузеће Водовод Сремска Митровица

Седиште СРЕМСКА МИТРОВИЦА, Стари Шор 114

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

- у хиљадама динара -

Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) 3001 489.197 429.014

1. Продаја и примљени аванси у земљи 3002 475.844 419.383

2. Продаја и примљени аванси у иностранству 3003

3. Примљене камате из пословних активности 3004 266 172

4. Остали приливи из редовног пословања 3005 13.087 9.459

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) 3006 438.051 395.022

1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи 3007 179.187 160.896

2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству 3008

3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3009 236.752 214.760

4. Плаћене камате у земљи 3010 9 11

5. Плаћене камате у иностранству 3011

6. Порез на добитак 3012 4.151 1.871

7. Одливи по основу осталих јавних прихода 3013 17.952 17.484

8. Остали одливи из пословних активности 3014

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) 3015 51.146 33.992

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) 3016

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) 3017 1.083 964

1. Продаја акција и удела 3018

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3019

3. Остали финансијски пласмани 3020 1.083 964

4. Примљене камате из активности инвестирања 3021

5. Примљене дивиденде 3022

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3023 25.261 39.197

1. Куповина акција и удела 3024

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3025 23.271 28.605





Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08234779 Шифра делатности 3600 ПИБ 100791615

Назив Јавно комунално предузеће Водовод Сремска Митровица

Седиште СРЕМСКА МИТРОВИЦА, Стари Шор 114

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

- у хиљадама динара -

Позиција
ОПИС

АОП

Основни капитал (група 30
без 306 и 309)

АОП

Остали основни
капитал (рн 309)

АОП

Уписани а неуплаћени
капитал (група 31)

АОП

Емисиона премија и
резерве (рн 306 и група

32)

1 2 3 4 5

1. Стање на дан 01.01.____
године 4001 547.785 4010 4019 4028 1.837

2.

Ефекти ретроактивне исправке
материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених
политика

4002 4011 4020 4029

3.
Кориговано почетно стање на
дан 01.01.____године (р.бр.
1+2) 4003 547.785 4012 4021 4030 1.837

4. Нето промене у ____ години 4004 4013 4022 4031 208

5. Стање на дан 31.12. ______
године (р.бр. 3+4) 4005 547.785 4014 4023 4032 2.045

6.

Ефекти ретроактивне исправке
материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених
политика

4006 4015 4024 4033

7.
Кориговано почетно стање на
дан 01.01.____ године (р.бр.
5+6) 4007 547.785 4016 4025 4034 2.045

8. Нето промене у ____ години 4008 4017 4026 4035 -2.045

9. Стање на дан 31.12. ____
године (р.бр. 7+8) 4009 547.785 4018 4027 4036 0

 



Позиција
ОПИС

АОП

Рев. рез. и нер. доб. и губ.
(група 33)

АОП

Нераспоређени добитак
(група 34)

АОП
Губитак (група 35)

АОП

Учешће без права
контроле

1 6 7 8 9

1. Стање на дан 01.01.____ године 4037 4046 416 4055 4064

2.
Ефекти ретроактивне исправке
материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика 4038 4047 4056 4065

3. Кориговано почетно стање на дан
01.01.____године (р.бр. 1+2) 4039 4048 416 4057 4066

4. Нето промене у ____ години 4040 -18 4049 1.935 4058 9.655 4067

5. Стање на дан 31.12. ______ године
(р.бр. 3+4) 4041 -18 4050 2.351 4059 9.655 4068

6.
Ефекти ретроактивне исправке
материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика 4042 4051 4060 4069

7. Кориговано почетно стање на дан
01.01.____ године (р.бр. 5+6) 4043 -18 4052 2.351 4061 9.655 4070

8. Нето промене у ____ години 4044 -569 4053 -1.807 4062 6.085 4071

9. Стање на дан 31.12. ____ године
(р.бр. 7+8) 4045 -587 4054 544 4063 15.740 4072
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Naziv preduzeća: Javno komunalno preduzeće “Vodovod” Sremska Mitrovica 
Adresa preduzeća: Stari šor 114 
Matični broj:08234779 
Šifra delatnosti: 3600 
PIB: 100791615 

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE 
                                                                    ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2021. godine 
 
 
1.  OPŠTE INFORMACIJE O PRIVREDNOM DRUŠTVU 
 
Pravno lice JKP„VODOVOD“ Sremska Mitrovica (u daljem tekstu: „Društvo“) bavi se sakupljanjem, prečičšćavanjem i distribucijom 
vode. 
 
 Šifre delatnosti preduzeća: 
 
- 3600 Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode 

- 3700 Uklanjanje otpadnih voda drenažom, kanalizacijom, odvodnim kanalima ili na drugi način, održavanje 
kanalizacije i kanala za otpadne vode      

- 4221 Izgradnja cevovoda 
- 4322 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih,... sistema 
- 7112 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje 
 
Javno komunalno preduzeće "Vodovod" sa sedištem u Sremskoj Mitrovici u ulici Stari šor br. 114, osnovano je 1991. godine kao pravni 
sledbenik KRO "Sava" (1963. god.). 

 
J.K.P.''Vodovod'' zapošljava 165 radnika različitog profila i stručne spreme u okviru četiri radne jedinice: 
 

  Proizvodnja vode 

  Izgradnja i održavanje V i K mreže 

  Zaštita na radu i fizičko obezbeđenje objekata 

  Zajedničke službe. 

 
Osnovne delatnosti preduzeća su: 
 

 Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode, 
 Uklanjanje otpadnih voda drenažom, kanalizacijom, odvodnim kanalima ili na  drugi način, održavanje kanalizacije i kanala za 

otpadne vode 
 Izgradnja cevovoda 
 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih,... sistema 
 Arhitektonske i inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje. 

 
Izvorište vodovoda locirano je u blizini sela Martinci i u Sremskoj Mitrovici sa ukupno 14 subarteskih bunara maksimalne izdašnosti 660 
l/sec. 
 
Regionalni sistem vodosnabdevanja Grada Sremska Mitrovica, pored samog grada, obuhvata sledeća naseljena mesta: Laćarak, 
Martinci, Kuzmin, Šašinci, Veliki Radinci, Manđelos (sa vikend naseljem), Grgurevci, Ležimir (sa vikend naseljem), Šišatovac, 
Bešenovački Prnjavor, Bešenovo, Šuljam, Mačvanska Mitrovica, Salaš Noćajski, Zasavica 2, Zasavica 1, deo Ravnja i deo Noćaja. 
Regionalni sistem vodosnabdevanja obuhvata ukupno 18 naseljenih mesta Grada i njime  je obuhvaćeno snabdevanje oko 87% 
ukupnog stanovništva na teritoriji Grada. 
 
Lokalni seoski sistemi vodosnabdevanja nalaze se u sledećim naseljenim mestima: Čalma, Divoš, Bosut, Sremska Rača i Jarak – 
ukupno 5 sela, što predstavlja oko 11% od ukupnog broja stanovništva Grada.   
 
Preostala mesta: deo Ravnja, Radenković i Stara Bingula nemaju nijedan vid organizovanog vodosnabdevanja - oko 2% od ukupnog 
broja stanovnika Grada. 
 
            Organi Društva su: Nadzorni odbor i Direktor.  
 
Lice ovlašćeno za zastupanje bez ograničenja je Borislav Babić,v.d. direktora. 
Sedište Društva je u Sremskoj Mitrovici,  Ul. Stari šor, br. 114. 
Društvo je na osnovu podataka za 2020. godinu razvrstano u srednje preduzeće.  
Matični broj Društva je 08234779. 
Poreski identifikacioni broj Društva je 100791615. 
Društvo nema poslovnih jedinica niti predstavništva u inostranstvu i posluje kao jedinstveno pravno lice. 



JKP“VODOVOD“ Sremska Mitrovica 
Napomene uz finansijske izveštaje za godinu završenu 31. decembra 2021. 
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Društvo ne sastavlja konsolidovane finansijske izveštaje. 
 
Na dan 31.12.2021. godine Društvo je imalo 167 zaposlenih . Prosečan broj zaposlenih za 2021. godinu iznosi 165. 
 
 
2.  PRIKAZ PRIMENJENIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA 
 
Finansijski izveštaji Društva sastavljeni su u skladu sa računovodstvenim politikama navedenim u tekstu koji sledi. Ove 
računovodstvene politike primenjuju se dosledno na sve prikazane godine, izuzev ukoliko nije drugačije naznačeno. 
 
2.1.  Osnova za sastavljanje finansijskih izveštaja 
 
Finansijski izveštaji Društva sastavljeni su u skladu sa zakonskom regulativom važećom u Republici Srbiji, na datum njihovog 
sastavljanja, izdatom od strane Ministarstva finansija Republike Srbije. Ova regulativa zahteva da se finansijski izveštaji sastave u 
skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (u daljem tekstu: 
„MRS/MSFI“).  Kompletan set finansijskih izveštaja Društva uključuje sledeće: 
 

(a) Bilans stanja za posmatrani period,   
(b) Bilans uspeha,   
(c) Izveštaj o ostalom rezultatu, 
(d) Izveštaj o promenama na kapitalu 
(e) Izveštaj o tokovima gotovine i 
(f) Statistički izveštaj  
(g) Napomene uz finansijske izveštaje. 

 

2.1.1 Primena pretpostavke stalnosti poslovanja  

Finansijski izveštaji su sastavljeni pod pretpostavkom stalnosti poslovanja Preduzeća, tj. pod pretpostavkom da će ono nastaviti da 
posluje tokom neograničenog vremenskog perioda u doglednoj budućnosti.  Preduzeće nastavlja da obavlja svoju osnovnu delatnost – 
snabdevanja stanovništva i privrede vodom. 
Rukovodstvo društva smatra da navedeni uslovi poslovanja neće uticati na sposobnost Preduzeća da nastavi poslovanje u skladu sa 
načelom stalnosti poslovanja. Imajući u vidu navedeno, finansijski izveštaji Preduzeća su sastavljeni u skladu sa načelom stalnosti 
poslovanja. 
 
2.2.  Uporedni podaci 
 
Uporedni podaci, odnosno početna stanja, prikazana u finansijskim izveštajima predstavljaju podatke iz finansijskih izveštaja za 2020. 
godinu. 
Zvanični kursevi valuta koji su korišćeni za preračun deviznih pozicija Bilansa stanja u dinare, bili su sledeći: 
  

 31.12.2021. 31.12.2020. 

EUR 
 

117,5821 
 

117,5802 

   
2.3.  Nematerijalna imovina 

 
Nematerijalna imovina je nemonetarna imovina bez fizičke suštine koja se može identifikovati. 

 
a) Računarski softver 
 
Izdaci vezani za razvoj  ili održavanje kompjuterskih softverskih programa priznaju se kao trošak u periodu kada nastanu. Izdaci direktno 
povezani sa identifikovanim i unikatnim softverskim proizvodima koje kontroliše Društvo i koji će verovatno generisati ekonomsku korist veću 
od troškova duže od godinu dana, priznaju se kao nematerijalna ulaganja. Direktni troškovi obuhvataju troškove radne snage tima koji je 
razvio softver, kao i odgovarajući deo pripadajućih opštih troškova. 
Troškovi razvoja računarskog softvera priznati kao sredstvo amortizuju se tokom njihovog procenjenog korisnog veka upotrebe 4 godine. 
 
Računarski softveri, bilo zasebno stečeni bilo interno stvoreni, priznaju  se po nabavnoj vrednosti . 
 
b) Ostala nematerijalna imovina 
 
Izdaci vezani za ulaganja u ostalu nematerijalnu imovinu koja nije evidentirana na računima 010,011 i 012. 
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Direktor finansijsko komercijalnih poslova određuje korisni vek upotrebe nematerijalne imovine. 
 
 
2.4.  Nekretnine, postrojenja i oprema 
 
Vrednovanje građevinskih objekata (sem građevinskih objekata koji su investiciona nekretnina), postrojenja, opreme, alata i inventara i 
ostalih osnovnih sredstava (u daljem tekstu ovog člana - osnovna sredstva) nakon početnog priznavanja vrši se primenom dopuštenog 
alternativnog postupka predviđenog MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema. 
Za obračun amortizacije osnovnih sredstava primenjuje se proporcionalni metod otpisivanja. Direktor finansijsko komercijalnih poslova 
može za pojedina sredstva ili grupe sredstava odrediti da se obračun amortizacije vrši primenom degresivne metode. 
Obračun amortizacije vrši se ponaosob za svako sredstvo, sem kod alata i inventara koji se kalkulativno otpisuje za koji Direktor 
finansijsko komercijalnih poslova može doneti odluku da se grupno otpisuje. 
Procenu revalorizovane vrednosti i ostatka vrednosti sredstva na datum svakog bilansa vrši komisija koju formira Nadzorni odbor na 
predlog Direktora finansijsko komercijalnih poslova. Kao člana komisije Nadzorni odbor može angažovati kvalifikovanog profesionalnog 
procenjivača. Nadzorni odbor Preduzeća može odlučiti do 20.12. tekuće godine da se revalorizacija za tekuću godinu ne radi. Prag 
značajnosti za ostatak vrednosti utvrđuje se u visini jedne prosečne bruto zarade u RS. Direktor finansijsko komercijalnih poslova 
odlučuje da li se za grupu istovrsnih sredstava provera visine ostatka vrednosti vrši individualno ili u zbiru za celu grupu. 
Osnovna sredstva svrstavaju se u sledeće grupe: 
 
R.br. Naziv                                                           Korisni vek trajanja                      Stopa amort. 
1. zemljište   
2. zgrade                                                                         50                                             2 % 
3. rezervoari, crp.stanice i filter polja                    50                                             2 % 
4. vodovodna mreža                                                       50                                             2 % 
5. kanalizaciona mreža                                                50                                             2 % 
6. bunari i kaptaže                                                        30                                             3.33 % 
7. ostali građev.objekti                                                25                                             4 % 
8. teretna vozila                                                           20                                             5 % 
9. radne mašine                                                              20                                             5 % 
10. putnička vozila                                                          15                                             6.66 % 
11. elektro vodovi                                                           15                                             6.66 % 
12. utapajuće pumpe                                                           10                                            10 % 
13. horizontalne i vertikalne pumpe                              10                                            10 % 
14. ostale pumpe                                                           10                                            10 % 
15. kompjuteri i elektro oprema                               5                                            20 % 
16. elektro ormani                                                           15                                             6.66 % 
17. merači protoka                                                           10                                           10 % 
18. alat                                                                          5                                           20 % 
19. laboratorijska oprema                                            10                                           10 % 
20. ostalo                                                                         10                                           10 % 
21. kanc.nameštaj                                                           10                                           10 %  
22.      postrojenje za preradu vode                               25                                             4 % 
23.      postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda                 25                                               4 % 
 
Direktor finansijsko komercijalnih poslova po potrebi može odrediti i druge grupe za revalorizaciju. 
Svrstavanje osnovnog sredstva u odgovarajuću grupu za revalorizaciju vrši šef računovodstva. 
Utvrđivanje gubitaka po osnovu impariteta regulisano je članom 8. Računovodstvenih politika. 
 
2.5.  Umanjenje vrednosti osnovnih sredstava 
 
Za sredstva sa neograničenim procenjenim korisnim vekom  trajanja ne sprovodi se obračun amortizacije. Ova sredstva testiraju se na 
umanjenje vrednosti najmanje jednom godišnje. Za sredstva koja podležu obračunu amortizacije testiranje na umanjenje njihove 
vrednosti vrši se kada događaji ili izmenjene okolnosti ukažu da knjigovodstvena vrednost možda neće biti nadoknadiva. Gubitak zbog 
umanjenja vrednosti se priznaje u visini iznosa za koji je knjigovodstvena vrednost sredstva veća od njegove nadoknadive vrednosti. 
Nadoknadiva vrednost je vrednost veća od fer vrednosti sredstva umanjena za troškove prodaje i upotrebne vrednosti. Za svrhu 
procene umanjenja vrednosti, sredstva se grupišu na najnižim nivoima na kojima mogu da se utvrde odvojeni prepoznatljivi novčani 
tokovi (jedinice koje generišu gotovinu).  
 
2.6.  Dugoročni finansijski plasmani   
 
Dugoročnim finansijskim plasmanima smatraju se: učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica, povezanih pravnih lica i drugih pravnih lica, 
finansijska sredstva raspoloživa za prodaju, dugoročni krediti kao i finansijska sredstva koja se drže do dospeća. 
 
a) Učešća u kapitalu zavisnih, povezanih i drugih pravnih lica 
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Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica se prilikom početnog priznavanja vrednuju po njihovoj nabavnoj vrednosti, koja predstavlja fer 
vrednost nadoknade koja je za njih data. 
 
b) Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju 
 
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju predstavljaju sredstva koja su svrstana u ovu kategoriju ili nisu klasifikovana ni u jednu 
drugu kategoriju. Uključuju se u dugoročna sredstva, osim ukoliko rukovodstvo ima nameru da ulaganja otuđi u roku od godinu dana od 
datuma bilansa. 
 
c) Dugoročni krediti i potraživanja (zajmovi) 
 
Dugoročni krediti i potraživanja (zajmovi) predstavljaju nederivatna finansijska sredstva sa fiksnim ili utvrdivim rokovima plaćanja koja 
se ne kotiraju ni na jednom aktivnom tržištu ukoliko su im rokovi dospeća duži od 12 meseci od datuma bilansa. U slučaju da su rokovi 
dospeća kraći od 12 meseci od datuma bilansa ova sredstva se klasifikuju kao kratkoročna sredstva. 
 
2.7.  Zalihe   
 
Zalihe materijala i robe 
Zalihe materijala i robe koje se nabavljaju od dobavljača se prilikom početnog priznavanja vrednuju po nabavnoj vrednosti. Zalihe 
materijala nastale kao sopstveni učinak Društva vrednuju se po ceni koštanja. 
 
Nabavnu vrednost zaliha, pored fakturne vrednosti dobavljača, čine i direktni zavisni troškovi nabavke, umanjeni za popuste i rabate. 
Direktnim zavisnim troškovima nabavke smatraju se: 
 

 carine i druge uvozne dažbine; 
 troškovi prevoza do sopstvenog skladišta, uključujući prevoz sopstvenim sredstvima po ceni koštanja koja ne može biti veća 

od tržišne vrednosti; 
 špediterske i posredničke usluge i  
 drugi troškovi koji nastaju kako bi se zalihe dovele u stanje i na lokaciju koje je rukovodstvo predvidelo. 

 
Troškovi pozajmljivanja ne uključuju se u nabavnu vrednost/cenu koštanja zaliha. 
Obračun izlaza, odnosno utroška zaliha vrši se po po FIFO metodi - prva ulazna - prva izlazna. 
Na datum bilansa, zalihe materijala i robe se vrednuju po nižoj od sledećih vrednosti: nabavne vrednosti/cene koštanja ili neto prodajne 
vrednosti.  
 
2.8.  Kratkoročna potraživanja i plasmani 
 
Kratkoročnim potraživanjima smatraju se: potraživanja po osnovu prodaje, potraživanja iz specifičnih poslova i druga potraživanja. 
Kratkoročnim finansijskim plasmanima smatraju se: kratkoročni krediti, hartije od vrednosti koje se drže do dospeća (deo koji dospeva 
do godinu dana) i finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha.  
Kada postoji indicija nenaplativosti potraživanja nastaje gubitak zbog obezvređenja. Iskazani iznos potraživanja umanjuje se do 
procenjene naplative vrednosti i ovo umanjenje vrši se ili direktno ili putem ispravke vrednosti potraživanja. Indirektan otpis potraživanja 
vrši se primenom metoda matrice u skladu sa paragrafima MSFI 9- Finansijski instrumenti, što podrazumeva sledeće korake: 

 sačinjavanje strukture naplate potraživanja za prethodni period u rasponima od  0-30 dana, 31-60 dana, 61-90 dana, 91-120 
dana, 121-180 dana, 181-365 dana, preko 365 dana 

 izračunavanje procenta obezvređenja zasnovanog na prethodnim podacima, i iznos koji je na kraju ostao nenaplaćen deli se 
sa iznosom koji je ostao nenaplaćen na kraju svakog vremenskog raspona; 

 dobijeni istorijski procenat gubitka usklađuje se uzimanjem u obzir informacija o tekućim i budućim uslovima poslovanja uz 
sagledavanje najuočljivijih makroekonomskih i mikroekonomskih faktora, kao i tehnosloških uslova i zakonskih propisa; 

 usklađeni procenti obezvređenja se primenjuju na stanje potraživanja na kraju godine, nakon čega se dobija kumullativni 
iznos očekivanog kreditnog gubitka koji se evidentira kao ispravka vrednosti, odnosno indirektan otpis potraživanja. 

Ukoliko se u narednom periodu iznos gubitka zbog obezvređenja umanji, vrši se ukidanje gubitka korekcijom računa ispravke vrednosti 
i priznavanjem prihoda 
Služba računovodstva je dužna da do 20. u mesecu dostavi Službi za pravne, kadrovske i opšte poslove Društva spisak svih dužnika 
Društvu. Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove Društva je dužna da, istog dana po objavljivanju u "Službenom glasniku RS" 
Službu finansijsko komercijalnih poslova Društva pismeno izvesti o otvaranju postupka stečaja ili likvidacije nad kupcem, tj. dužnikom 
Preduzeća. 
Odluku o direktnom otpisu, a na osnovu obrazloženog predloga Direktora finansijsko komercijalnih poslova,  donosi Nadzorni odbor 
Društva. 
 
2.9.  Gotovina i gotovinski ekvivalenti    
 
Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju: novac u blagajni i novčana sredstva na tekućim računima kod banaka. 



JKP“VODOVOD“ Sremska Mitrovica 
Napomene uz finansijske izveštaje za godinu završenu 31. decembra 2021. 
(Svi iznosi u tabelama izraženi su  u 000 dinara, osim ukoliko nije drugačije navedeno) 
 

5 / 14 
 

2.10.  Kapital    
 
Osnovni kapital u iznosu od 547.785.377 dinara a čine ga: 

        1.  Nenovčani ulog u ukupnom iznosu od 547.784.377    
        2. Novčani ulog u vrednosti od 1.000 dinara 
 

2.11.  Rezervisanja    
 
Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih(otpremnine ) iskazuju se dugoročna rezervisanja po osnovu beneficija koje se 
isplaćuju u skladu sa pravima stečenim nakon prestanka zaposlenja. 
Kada nastane odliv sredstava po osnovu obaveze za koju je prethodno izvršeno rezervisanje, stvarni troškovi se ne iskazuju ponovo 
kao rashod, već se knjiženje sprovodi zaduženjem računa rezervisanja, a u korist odgovarajućeg računa obaveza. 
 
 
2.12.  Obaveze po kreditima    
 
Obaveze po kreditima se inicijalno priznaju po fer vrednosti priliva, bez nastalih transakcionih troškova. U narednim periodima obaveze 
po kreditima se iskazuju po amortizovanoj vrednosti. Razlike između ostvarenog priliva i iznosa otplata, priznaju se u Bilansu uspeha u 
periodu korišćenja kredita primenom metode efektivne kamatne stope. 
 
Obaveze po kreditima se klasifikuju kao tekuće obaveze, osim ukoliko dospevaju na naplatu u periodu dužem od godinu dana od 
datuma bilansa. U tom slučaju obaveze se klasifikuju kao dugoročne. 
 
2.13.  Obaveze iz poslovanja    
 
Obaveze prema dobavljačima se inicijalno iskazuju po fer vrednosti.  
 
2.14.  Tekući i odloženi porez    
 
Tekući porez na dobit se obračunava na datum bilansa na osnovu važeće zakonske poreske regulative Republike Srbije.  
Odloženi porez na dobit se ukalkulisava u punom iznosu, korišćenjem metode obaveza, za privremene razlike koje nastaju između 
poreske osnovice sredstava i obaveza i njihovih knjigovodstvenih iznosa u finansijskim izveštajima. Odloženi porez na dobit se 
odmerava prema poreskim stopama koje su na snazi do datuma bilansa i za koje se očekuje da će biti primenjene u periodu u kome će 
se odložena poreska sredstva realizovati ili odložene poreske obaveze izmiriti.  
 
Odloženo poresko sredstvo se priznaje do iznosa za koji je verovatno da će buduća dobit za oporezivanje biti raspoloživa i da će se 
privremene razlike izmiriti na teret te dobiti.  
 
2.15. Državna davanja 
         
Državna davanja, bilo novčana ili nenovčana, priznaju se po fer vrednosti tek kada je davanje primljeno-dobijeno i kada je izvesno da 
će se Društvo pridržavati uslova povezanih sa davanjima. 
Državno davanje se priznaje na sistematskoj osnovi u Bilansu uspeha tokom perioda u kojima Društvo priznaje kao rashod povezane 
troškove koje treba pokriti iz tog davanja. 
Dodeljivanja povezana sa sredstvima će biti tretirana kao odloženi prihod (pasivno vremensko razgraničenje). 
Državno dodeljivanje koje dospeva za otplatu (koje se mora vratiti) računovodstveno se obuhvata kao korekcija računovodstvene 
procene u smislu u kojem promenu računovodstvene procene reguliše MRS 8 Računovodstvene politike, promene računovodstvenih 
procena i greške. To znači da se ne vrši retroaktivno prilagođavanje priznatih prihoda i rashoda u vezi s tim dodeljivanjem, tj. ne vrši se 
korigovanje finansijskih izveštaja za prethodne obračunske periode. Promena procene će uticati samo na finansijske izveštaje tekućeg i 
budućih obračunskih perioda. 
 
2.16. Prihodi 
 
Prihodi se iskazuju po fer vrednosti primljenog iznosa sredstava ili potraživanja po osnovu prodaje roba, proizvoda ili usluga u toku 
uobičajnog poslovnog ciklusa Društva. Prihod se iskazuje umanjen za PDV, date popuste, rabate i vrednost vraćenih proizvoda i roba.  
Prihodi se priznaju u trenutku kada se roba ili proizvod isporuči kupcu, odnosno kada su svi rizici i koristi po osnovu isporučenih dobara 
preneti na kupca, i kada se njegov iznos može pouzdano utvrditi.  
Prihodi od usluga se priznaju kada je usluga izvršena. Za usluge koje se vrše u dužem periodu, prihodi se priznaju srazmerno 
dovršenosti posla. 
Prihodi po osnovu kamata mogu se iskazivati uz primenu efektivne kamatne stope na vremenski proporcionalnoj osnovi. Oni uključuju i 
prihode od zateznih kamata na zakasnela plaćanja, obračunatih primenom propisane stope zatezne kamate.  
Neophodno je suprotstaviti odgovarajuće prihode i rashode. Ukoliko nije moguće sa odgovarajućom sigurnošću kvantifikovati buduće 
suprotstavljene rashode, priznavanje prihoda treba odložiti. 
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2.17. Rashodi 
  
Rashodi obuhvataju troškove koji proističu iz uobičajenih aktivnosti Društva (uključuju nabavnu vrednost prodate robe, troškove 
materijala, troškove zarada i naknada zarada, ostale lične rashode, troškove amortizacije i rezervisanja i ostale poslovne rashode 
nezavisno od momenta plaćanja) i gubitke (smanjenje ekonomske koristi). 
Rashodi se priznaju i iskazuju u bilansu uspeha kada smanjenje budućih ekonomskih koristi, koje je povezano sa smanjenjem 
sredstava ili povećanjem obaveza, može pouzdano da se izmeri.  
Kada se očekuje da će ekonomske koriti priticati tokom nekoliko obračunskih perioda, a povezanost s prihodom može da se ustanovi 
samo u širem smislu ili posredno, rashodi se priznaju u bilansu uspeha putem sistemske i razumne alokacije. 
Rashod se odmah priznaje u bilansu uspeha kada izdatak ne donosi nikakve buduće ekonomske koristi ili kada neka stavka prestane 
da ispunjava uslove za priznavanje u bilansu stanja kao sredstvo.  
Rashod se takođe priznaje u bilansu uspeha u slučajevima kada nastane obaveza bez istovremenog priznavanja sredstva. 
 
2.18. Obelodanjivanja 
 
Direktor finansijsko komercijalnih poslova je dužan da u skladu sa zahtevima svih relevantnih Međunarodnih računovodstvenih 
standarda propiše obelodanjivanja koja će se vršiti u finansijskim izveštajima Preduzeća. 
 
2.19. Ispravka fundamentalnih grešaka 
 
Za ispravku fundamentalnih grešaka koristi se osnovni postupak predviđen MRS 8 Neto dobitak ili gubitak, fundamentalne greške i 
promene računovodstvenih politika. Materijalno značajnom greškom smatra se svaka greška koja prelazi 2% poslovnih prihoda prema 
finansijskim izveštajima za prethodnu godinu u odnosu na godinu kada je greška otkrivena. 
 
3. BILANS STANJA 
 
3.1.  Nematerijalna ulaganja 
 

Pregled bruto stanja i promena na nematerijalnim ulaganjima 
(Računi grupe 01) 

 
(Račun 

010) 
(Račun 

011) 
(Račun 

012) 
(Račun 

014) 
(Račun 

015) 
(Račun 

016)  

1 2 3 4 5 6 7 
8 

(2+3+...+7) 

NABAVNA VREDNOST               

1. Stanje 01.01.2021.     2767  11336     14103 

2. Direktna povećanja (nabavke)     4469  
   

4469 

3. Povećanje prenosom sa ulaganja u pripremi             - 

4. Otuđenje             - 

5. Revalorizacija / obezvređenje             - 

6. Ostala povećanja / smanjenja     
  

    - 

7. Stanje 31.12.2021. (1.+2.+...+6.) - - 7236 11336 - - 18572 

ISPRAVKA VREDNOSTI               

8. Stanje 01.01.2021.     2605  502     3107 

9. Amortizacija za tekuću godinu      300  788     1088 

10. Otuđenje             - 

11. Revalorizacija / obezvređenje             - 

12. Ostala povećanja / smanjenja     
  

    - 

13. Stanje 31.12.2021. (8.+9.+...+12.) - - 2905 1290 - - 4195 

SADAŠNJA VREDNOST               

14. Stanje 31.12.2021. (7.-13.) - - 4331 10046 - - 14377 

 
 
Značajnije promene na nematerijalnim ulaganjima u 2021. godini odnose se na  nabavku softvera (Integrisani informacioni sistem) koji 
pokriva sve najvažnije aspekte poslovanja preduzeća. 
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Obračunata amortizacija nematerijalnih ulaganja u 2021. godini u iznosu od 1088 hiljada dinara priznata je kao rashod perioda i 
uključena u troškove poslovanja u Bilansu uspeha.  
 
 
3.2. Nekretnine, postrojenja, oprema 
                                                

Pregled bruto stanja i promena na nekretninama, postrojenjima, opremi i biološkim sredstvima 
(Računi grupe 02) 

Opis 020 021 022 023 024 025 026 028 029 
 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 
(2+3+...+11) 

NABAVNA VREDNOST                     

1. Stanje 01.01.2021. 21,166  - 684,730 404,262 - - 8611 - - 1,118,769 

2. Direktna povećanja 
(nabavke) 

    14,933 13,383 
  

3479 
  

31,795 

6. Ostala povećanja / 
smanjenja 

    
        

7. Stanje 31.12.2021. 
(1.+2.+...+6.) 

21,166  - 699663 417,645 
  

12,090 
  

1,150,564 

ISPRAVKA VREDNOSTI                     

8. Stanje 01.01.2021.     306,038 230,588 - - 2,677   
 

539,303 

9. Amortizacija za tekuću 
godinu  

    20,916 29,209 
     

50,125 

10. Otuđenje     
        

11. Revalorizacija / 
obezvređenje 

    
        

12. Ostala povećanja / 
smanjenja 

    
 

(2984) 
     

(2984) 

13. Stanje 31.12.2021. 
(8.+9.+...+12.) 

- - 326,954 256,813 
  

2,677 
  

586,445 

SADAŠNJA 
VREDNOST                     

14. Stanje 31.12.2021. 
(7.-13.) 

21,166 - 372,709 160,832 
  

9,413 
  

564,119 

 
 
Značajnije promene na nekretninama, postrojenjima i opremi u 2021. godini odnose se na sledeće: vodovodna mreža Ravnje lll 
(11,299), fekalna crpna stanica „Čikas“ (2,699), pumpe za vodu i otpadne vode (1,988), kao  i 3 teretna vozila (5,956). 

Preduzeće nema zaloge na opremi, niti hipoteke na građevinskim objektima. 

3.3.  Dugoročni finansijski plasmani 
 

Pregled stanja i promena dugoročnih finansijskih plasmana 
(Računi grupe 03) 

                            
                    

  

Analitič
ki 

račun 

Naziv 
pravnog lica 

Promena nabavne vrednosti Promena ispravke vrednosti 

Saldo 
31.12.2

021. 

Proce
nat 

učešć
a u 

kapita
lu1) 

Usagla
šeno 

31.12.2
021. 
(DA / 
NE) 

Stanje 
01.01. 
2021. 

Poveća
nje 

Sman
jenje 

Stanje 
31.12. 
2021. 

Stanj
e 

01.01
.2021 

Poveć
anje 

Smanj
enje 

Stanje 
31.12. 
2021. 

1 2 3 4 5 
6 (3+4-

5) 
7 8 9 

10 
(7+8-9) 

11 (6-
10) 

12 13 
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04801 K.SRĐAN 283  
 

170 113        - 113    DA 

04802 M.ZORAN 275 
 

165  110       - 110   DA 

04804 Đ.SVETL 237 
 

142 95       - 95   DA 

04805 R.RADMIl 253 
 

166  87       - 87   DA 

04808 
S.ALEKSAN
DAR 

274 
 

274  0       - 0   DA 

04809 V.RADOVAN 139 
 

25 114       - 114   DA 

 
ostalo 168 

 
142 26       - 26 

  

    
 

1.629 
 

1084 545  - - -            - 545      

 
Dugoročni finansijski plasmani odnose se na stambene kredite date radnicima, uplate mesečnih anuiteta se vrše obustavom od zarade 
zaposlenih. 
 
 
3.4.  Zalihe 
 

Pregled stanja i promena na zalihama materijala i robe 
(Računi od 101 do 103 i od 131 do 137) 

 
MATERIJAL 
 

    - u hiljadama -         

Opis 
Materijal Rezervni delovi Alat i inventar 

Ukupno 
        

(Račun 101) (Račun 102) (Račun 103)         

1 2 3 4 5 (2+3+4)         

1. Stanje 01.01.2021. 10,893 2,852 0 13,745         

2. Ulaz 27,327 4,339 4,670 36,336         

3. Izlaz (utrošak) 27,860 4,925 4,670 37,456         

4. Prodaja       -         

5. Višak       -         

6. Manjak       -         

7. Stanje 31.12.2021. (1.+2.+...+6.) 10,360 2,266 0 12,626         

 
Zalihe u iznosu od  12.626  hiljada dinara su vrednovane po nabavnoj vrednosti. U toku godine nije bilo otpisa zaliha. Nije bilo gubitaka 
zbog umanjenja vrednosti zaliha. 
Nije bilo zaliha koje su založene kao garancija po osnovu izmirenja obaveza.   
 

 
a) Dati avansi 

 
 2021. 2020. 
Dati avansi za zalihe i usluge 1,331 1,166 
Ispravka vrednosti datih avansa za zalihe i usluge 0 0 
Ukupno: 
 

1,331 1,166 

 
Na datum bilansa procena rukovodstva je da će za date avanse u iznosu od 1,331  hiljada dinara biti izvršena kontra usluga od strane 
dobavljača u vidu isporuke dobara i usluga. 
 
 
Potraživanja po osnovu datih avansa odnose se na sledeća pravna lica: 
 
 



JKP“VODOVOD“ Sremska Mitrovica 
Napomene uz finansijske izveštaje za godinu završenu 31. decembra 2021. 
(Svi iznosi u tabelama izraženi su  u 000 dinara, osim ukoliko nije drugačije navedeno) 
 

9 / 14 
 

Analitički 
račun 

Naziv i mesto dobavljača 
Stanje 31.12.2021. 

Bruto iznos 
Ispravka vrednosti 

(Račun 159) 
Neto iznos 

1 2 3 4 5 (3-4) 

15001033 Atrikod 1,182   1,182 

 15002041 Benu 2 
 

2 

15020026 RMW Constructions 40   40 

15010004 IZVRŠITELJ Dragan Maričić 96 
 

96 

 
ostalo 11   11 

 1590  Ispravka vrednosti   0 (0) 

      UKUPNO: 1,331 

 
 
3.5.  Potraživanja 
 
 2021. 2020. 
Potraživanja po osnovu prodaje domaćinstva 78,850 116,290 
Potraživanja po osnovu prodaje privreda 35,722  

 
   
Ostala potraživanja    
 
Promene na ispravci vrednosti potraživanja odnose se na sledeće: 
   
Stanje na početku perioda 43,986 43,986 
Novo obezvređenje u toku perioda po osnovu procene nenaplativosti 15,722 6,505 
Naplaćena potraživanja koja su prethodno obezvređena  6,063 
Direktno otpisano  538 
Stanje ispravke na kraju perioda 59,612 43,890 
   
Stanje potraživanja na 31.12.2021. godine sa ispravkom 54,960 72,400 
 
Usaglašavanje potraživanja sa dužnicima vrši se jednom godišnje sa stanjem na datum bilansa, dostavljanjem u pisanom obliku    
podataka o stanju potraživanja na taj dan. 
Potraživanja koja nisu usaglašena : Putevi u restrukturiranju 835 (nalazi se na ispravci potraživanja) 
 
 
Ukupan procenat usaglašenih potraživanja od kupaca (pravnih lica) je  97,66 %, odnosno 34,887 hiljada dinara. Ukupan 
broj kupaca (pravnih lica) koji imaju saldo na kraju godine je 106, od toga broj neusaglašenih kupaca je 2,34 % odnosno 
835 hiljada dinara. Usaglašavanje potraživanja sa fizičkim licima se ne sprovodi. 
 
 
 

R.broj Opis Iznos 
1 Ukupan broj potraživanja(kupci pravna lica) 31.12.2021.godine 106 
2 Broj neusaglašenih potraživanja 1 
3 Učešće broja neusaglašenih potraživanja u ukupnom broju potraživanja 0,94% 
4 Ukupan iznos potraživanja na dan 31.12.2021.godine 35722 hilj. 
5 Ukupan iznos neusaglašenih potraživanja 835 hilj. 

6 Učešće iznosa neusaglašenih potraživanja u ukupnom iznosu 
potraživanja na dan 31.12.2021.godine 2,34% 
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3.6.  Ostala kratkoročna potraživanja 
 
 2021. 2020. 
   
 12,868 14,086 
   
 2021. 2020. 
Potraživanja od zaposlenih 9,334 9,265 
Potraživanja od privredne komore 0 0 
Potraživanja za više plaćenu naknadu za vode Vojvodine 199 846 
Potraživanja za više plaćen porez na imovinu   375 539 
Potraživanja za zarade koje se refundiraju                                                                           65                        53 
Potraživanje od pravnih lica za pl. obavljeno u njihovo ime(Apoteka)                                   0                        2,737 
Potraživanje za više plaćen PDV                                                                                        2,895                     646 
   
Ukupno 12,868 14,086 
3.7.  Gotovina i gotovinski ekvivalenti 
 2021. 2020 
   
 60,884 33,916 
   
 
 
 
3.8.  Aktivna vremenska razgraničenja 

 
 2021. 2020. 
 0 0 
Unapred plaćeni troškovi   
Potraživanja za nefakturisani prihod   
Razgraničeni PDV 1,251 0 
Ostala aktivna vremenska razgraničenja 0 0 
Odložena poreska sredstva    
Ukupno: 1,251 825 
 
 
 
 
 
3.9.  Kapital 

 
 2021. 2020. 
Osnovni kapital 547,785 547,785 
Neuplaćeni upisani kapital   
Rezerve 0 2,045 
Revalorizacione rezerve   
Neraspoređena dobit 544 2,351 
Gubitak ranijih godina 15,740 9,655 
Aktuarski gubitak 587 18 
Ukupno: 532,002 542,508 
 
      
Kod Agencije za privredne registre, upisani novčani kapital iznosi 1,000.00  RSD, upisani nenovčani kapital  547,783,377.38  RSD,  
uplaćeni novčani kapital 1, 000.00  RSD  i  uneti nenovčani kapital 547,783,377.38 RSD. Za 2021. godinu obračun rezervisanja za 
otpremnine  je izvršen od strane aktuara (aktuarski gubitak 568 za 2021.god. i 18 iz 2020. god. = 587) . 
 
JKP “Vodovod“ je imao zakonsku obavezu da izvrši procenu kapitala na dan 01.01.2013.godine, shodno članu 65. 
Zakona o javnim preduzećima (Sl. glasnik R.S.br.72/2012 i 88/2013). Takva zakonska obaveza proističe i iz Zakona o 
javnoj svojini (Sl. glasnik RS br. 72/2012 i 88/2013) po kome javna preduzeća stiču imovinu na način iz člana 72 i 82 ovog 
Zakona.  
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3.10.  Dugoročna rezervisanja i obaveze 
 
 
 2021. 2020. 

Rezervisanja za naknade i druge beneficije 
 
Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,260 
 

0 

15,539 
 

0 
 
 
 

Pregled stanja i promena dugoročnih rezervisanja 
(Računi grupe 40) 

                  
  

 
          

  

Opis 

Rezervisanj
a za 

troškove u 
garantnom 

roku 

Rezervisanj
a za 

troškove 
obnavljanja 

prirodnih 
resursa 

Rezervisanj
a za 

zadržane 
kaucije i 
depozite 

Rezervisanja 
za troškove 

restrukturiranj
a 

Rezervisanj
a za 

naknade i 
druge 

beneficije 
zaposlenih 

Ostala 
dugoročn

a 
rezervisa

nja 
Ukupno 

(Račun 400) (Račun 401) (Račun 402) (Račun 403) (Račun 404) 
(Račun 

409) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
(2+3+...+7) 

1. Stanje 01.01.2021.         15,539    15,539 

2. Povećanja         4,721   4,271 

3. Smanjenja         -   - 

4. Stanje 31.12.2021. (1.+2.-3.) - - - - 20,260 - 20,260 

 
 
 

  

3.11.  Obaveze iz poslovanja 
 2021. 2020. 
Primljeni avansi, depoziti i kaucije 5,209 2,454 
Dobavljači - matična i zavisna pravna lica   
Dobavljači - ostala povezana pravna lica   
Dobavljači u zemlji 10,864 10,522 
Dobavljači u inostranstvu   

Ostale kratkoročne fin. obaveze 0 0 

Obaveze iz specifičnih poslova   
Ukupno: 16,073 12,976 
 
 
Sa Agent Nekretninama nije usaglašeno stanje na 31.12.2021.god. (primljen avans na 300 000, 00 dinara- u kojoj vrednosti su radovi i 
izvedeni), stanje na primljenim avansima se povećalo zbog primljenog avansa na 2,492 od Kazneno popravnog zavoda (radovi će biti 
izvedeni kada se steknu tehnički uslovi u narednim mesecima). 
 
Usaglašavanje obaveza sa poveriocima po osnovu obaveza iz poslovanja vrši se jednom godišnje sa stanjem na datum bilansa, 
dostavljanjem u pisanom obliku podataka o stanju obaveza na taj dan. Pod datumom bilansa izvršeno je usaglašavanje obaveza. 
Struktura najznačajnih obaveza odnosi se na sledeća pravna lica: 
 
 
 

Analitički račun Naziv i mesto dobavljača Stanje 31.12.2021. 
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1 2 3 

  07036 EPS SNABDEVANJE 4,418 
  07013 EKOPETROL DOO 1,201 
  10040 INSA AD 1,094 
  24060 UNIPROGRES DOO  RUMA 723 
  08021 MIDES SISTEMI 524 
  15630 MACAK 438 
  12055 KOLOR PRINT D.O.O. 360 
  15310 MIMA KOMERC DOO 327 
  01100 ANALYSIS DOO 211 
  05041 DUKIC GRADNJA DOO 164 
  19060 TELEKOM SRBIJA BEOGRAD 137 
  09060 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE 126 
  07070 EVP EKO-VODO PROJEKT   N.BGD 119 
  15320 METALIJA SM 118 
  22080 TOPLIFIKACIJA 117 
  07180 ELEVOD REMONT DOO  SREM.KAMENICA 110 
  OSTALI 425 

    UKUPNO: 10,864 

 
 
 
3.12.  Ostale kratkoročne obaveze po osnovu zarada 
 
 
 2021. 2020. 
Obaveze po osnovu zarada 13,708 12,571 
   
Ukupno: 13,708 12,571 
 
Obaveze po osnovu zarada u iznosu od 13,708 hiljada dinara odnose se na obračunate a neisplaćene zarade zaposlenima za 
decembar 2021. godine. Zarade zaposlenima isplaćene su u januaru 2022. godine. 
 
Ukupan procenat usaglašenih obaveza prema dobavljačima je 100%, odnosno 10,864 hiljada dinara. Ukupan broj 
dobavljača koji imaju saldo na kraju godine je 45, od toga broj neusaglašenih dobavljača je 0% odnosno 0,00 hiljada 
dinara 
 
 
3.13.  Ostale kratkoročne obaveze  
 
 2021. 2020. 
Obaveze za porez na dobit 784 1,204 
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine 13,708 12,571 
Unapred obračunati prihodi   
Obračunati prihodi budućeg perioda   
Razgraničeni zavisni troškovi nabavke   

Odloženi prihodi i primljene donacije   

Obaveze po osnovu drugih javnih prihoda 1,284 1,331 
Ukupno: 15,776 15,106 
 
Razgraničene obaveze za porez na dodatu vrednost                                                          238                     137 
 
Ostala pasivna vremenska razgraničenja 
Odloženi prihod u iznosu od 114,412 hiljada dinara odnosi se na primljene donacije u vidu osnovnih sredstava iz ranijih godina 
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knjiženih na kontu 495. Godišnje se smanjuje stanje na 495 u iznosu obračunate amortizacije za ta sredstva (u datom iznosu se knjiži 
prihod po osnovu uslovljenih donacija na 641). 
 
 
3.14.   Odložena poreska sredstva i obaveze 
 
Odložene poreske obaveze utvrđene su na sledeći način:  
 2021 2020 
Odloženi porez po osnovu oporezive privremene razlike između 
knjigovodstvene vrednosti stalnih sredstava i njihove poreske osnovice   
Sadašnja knjigovodstvena vrednost stalnih sredstava 547,918 563,363 
Neotpisana poreska vrednost stalnih sredstava 386,584 376,455 
Privremene poreske razlike  161,334 186,908 
Poreska stopa  15% 15% 
Odložene poreske obaveze  24,200 28,036 

   
Promena na odloženim poreskim obavezama  odnose se na sledeće: 
 2021. 2020. 
Stanje na početku perioda 28,036 31,617 
Povećanje po osnovu utvrđenog odloženog poreza u 2021. godini   
Smanjenje po osnovu utvrđenog odloženog poreza u 2021. godini 3,836 3,581 
Ostala smanjenja    
Stanje na kraju perioda 24,200 28,036 
 
 
 
 
 
4.  BILANS USPEHA 
 
4.1.  Poslovni prihodi 
 2021. 2020. 
Prihodi od prodaje  425,716 395,847 
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe 4,865 6,429 
Ostali poslovni prihodi 17,994 6,229 
Ukupno: 448,575 408,505 

 
 

a) Prihodi od prodaje 
Prihodi od prodaje odnose se na: 
 2021. 2020. 
Prihode od prodaje robe    
Prihode od prodaje proizvoda i usluga 425,716 395,847 
Ukupno: 425,716 395,847 
 
Prihodi od prodaje prema tržištu na kome su ostvareni odnose se na: 
 
 2021. 2020. 
Prihode od prodaje na domaćem tržištu 425,716 395,847 
Prihode od prodaje na inostranom tržištu   
Ukupno: 425,716 395,847 
 
 
Najveći procenat prihoda od prodaje čini prihod od osnovne delatnosti preduzeća, odnosno prihod od prodaje vode i odvođenja 
otpadnih voda uključujući fiksne troškove-naknadu za održavanje mernog instrumenta. 
 
b) Prihodi od aktiviranja učinaka i robe 
 
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe odnose se na: 
 2021. 2020. 
Prihode od aktiviranja učinaka i robe 4,865 6,429 
Ukupno: 4,865 6,429 
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U sopstvenoj režiji i iz sopstvenih sredstava izvršena je izgradnja dela vodovodne mreže u naseljenom mestu Ravnje koja je 
sufinansirana od strane Grada/APV.  
 
c) Ostali poslovni prihodi 
 2021. 2020. 
Prihodi po osnovu uslovljenih donacija 17,994 6,229 
Prihodi od zakupnina   
Prihodi od članarina    
Ostali poslovni prihodi   
Ukupno: 17,994 6,229 
 
 
Prihodi od uslovljenih donacija nastali su po osnovu amortizacije doniranih sredstava, kao i sredstava dobijenih po osnovu ugovora o 
sufinansiranju izgradnje dela vodovodne mreže u Ravnju od strane Grada Sremska Mitrovica i Autonomne pokrajine Vojvodine, a koju 
je JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica izveo u sopstvenoj režiji. 
 
 
4.2.  Poslovni rashodi 
 2021. 2020. 
Troškovi materijala, goriva i energije 93,029 90,603 
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi 236,752 214,883 
Troškovi amortizacije  51,214 47,421 
Troškovi proizvodnih usluga 
Troškovi rezervisanja 
Nematerijalni troškovi                                                                             
 

35,250 
4,152 

23,097 

30,618 
         2,550 

19,803 

Ukupno: 443,494 405,878 
 
 
a) Troškovi materijala  i troškovi goriva i energije 
 2021. 2020. 
Troškovi materijala za izradu 24,762 25,306 
Troškovi ostalog materijala (režijskog) 14,065 13,318 
Troškovi goriva i energije 54,202 51,979 
Ukupno: 93,029 90,603 
 
 
b) Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih primanja 
 
 2021. 2020. 
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) 162,451 150,139 
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca 27,138 25,056 
Troškovi naknada po ugovoru o delu  0 
Troškovi naknada po autorskim ugovorima   
Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima 11,456 10,323 
Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora   
Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora 2,294 2,263 
Ostali lične rashodi i naknade 33,413 27,101 
Ukupno: 236,752 214,883 
 
 
 
 
4.3.  Finansijski prihodi 
 2021. 2020. 
Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih i ostalih povezanih lica   
Prihodi od kamata 266 172 
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule  10 
Ostali finansijski prihodi   
Ukupno: 266 182 
 
 
 






