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1.  Основне информације 
 
Компензациони фонд Републике Србије (у даљем тексту: Фонд), утврђује постојање 
штете и исплаћује штету за коју је одговорно јавно складиште, а која је настала у вези са 
ускладиштењем пољопривредних производа по робном запису, у складу са делатношћу 
Компензационог фонда, која је прописана чланом 49. Закона о јавним складиштима за 
пољопривредне производе („Службени гласник РС“, број 41/09 и 44/2018 – др.закон – у 
даљем тексту: Закон). 
 
У циљу извршавања наведене Законом прописане делатности, Правилима пословања 
Компензационог фонда Републике Србије (у даљем тексту: Правила), уређује се: 
поступак утврђивања постојања и висине обавезе накнаде штете коју Компензациони 
фонд исплаћује, поступак регресирања потраживања Компензационог фонда према 
јавном складишту након исплате штете, поступање са слободним новчаним средствима 
Компензационог фонда, као и друга питања од значаја за пословање Компензационог 
фонда у складу са Законом, чиме се одређује и пословна политика у обављању 
делатности Компензационог фонда. 
 
Компензациони фонд је уписан у Регистар решењем Агенције за привредне регистре 
број: БД 193497/2009, од 14.12.2009. године, са којим датумом је Компензациони фонд 
почео са радом у складу са чланом 59. Закона. 
 
Органи Компензационог фонда су: Управни одбор, директор и Надзорни одбор. 
 
Седиште Компензационог фонда је у Београду, улица Немањина 22-26. 
 
Послове директора Компензационог Фонда обавља Саша Ждрња.  
 
2.  Преглед  значајних рачуноводствених политика  
 
Основа за презентацију 
 
Завршни рачун буџета припремљен је на бази принципа историјског трошка. Финансијски 
извештаји презентовани су у динарима (РСД), који представља домицилну валуту, а све 
исказане нумеричке вредности приказане су у хиљадама динара (000 РСД), осим ако је 
другачије наведено. 
 
Финансијски извештаји Фонда за 2018. годину састављени су у складу са одредбама 
Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 i 
93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 
99/2016, 113/2017 и 95/2018), Уредбама о буџетском рачуноводству („Сл. гласник РС“ 
бр.125/2003 и 12/2006) и у складу са Правилником о стандардном класификационом 
оквиру и контном плану за буџетски систем („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016, 49/2016, 
107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018 и 104/2018).  
                         
Финансијски извештаји припремљени су на принципима готовинске основе и садрже 
информације о извору средстава прикупљених у току 2018. године, намени, за коју су 
средства искоришћена и салду готовинских средстава, на дан извештавања. Основ за 
мерење резултата у финансијским извештајима јесте салдо готовинских средстава и 
еквивалената. 
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2.  Преглед  значајних рачуноводствених политика (наставак) 
 
Некретнине, постројења и опрема 
 
Обрачун амортизације основних средстава врши се применом пропорционалне методе, 
по стопама прописаним у Номенклатури за амортизацију, односно у складу са важећим 
прописима. 

Предмети ситног инвентара у које спадају и ауто-гуме, приликом стављања у употребу 
отписују се једнократно у висини 100% набавне вредности  на терет расхода. 
 
Пласмани 
 
Финансијски пласмани и потраживања код којих је рок доспећа протекао и чија је 
немогућност наплате извесна и документована, исправљају се и отписују у целости или 
делимично,  по процени и у роковима, које одреди директор Фонда својом одлуком, а у 
складу са важећим прописима, као и на предлог Комисије за попис, о чему одлуку доноси 
Управни одбор Фонда. 
 
Зараде  
 
Обрачун зарада и осталих примања запослених врши лице задужено за обрачун по 
Правилнику о организацији и систематизацији послова Компензационог фонда Републике 
Србије, у складу са Правилником о раду и Уговорима о раду закљученим са запосленима. 
Исплата зарада врши се преко текућих рачуна. 
 
Готовина и готовински еквиваленти 
 
Потписивање налога за плаћање врши лице које има депонован потпис на картону 
депонованих потписа  код Министарства финансија - Управа за  трезор. 
 
Благајна Фонда се организује за исплату мањих новчаних износа, као и за исплату  
трошкова превоза, службеног путовања и других примања запослених. О промету новца у 
благајни, води се дневник благајне. 
 
Исплате, односно наплате преко благајне врши пословни секретар Фонда, по налогу за 
исплату, односно наплату, уз који се прилаже веродостојна  рачуноводствена исправа и 
комплетну документацију истог дана предаје на књижење. 
 
Готов новац примљен у благајну по било ком основу мора се уплатити на текући рачун 
Фонд најкасније у року од седам радних дана, сходно Правилнику о условима и начину 
плаћања у готовом новцу у динарима за правна лица и физичка лица која обављају 
делатност ( ''Сл. гласник РС'' бр. 77/2011). 
                  



К омп ензациони  фон д Реп уб ли ке  Срби је   
Рев изи ј а  завршн ог  р ач уна  за  20 18 .  год ин у  

  
Нап омен е уз  з авршни рачун   

 

 7 

3. Ревизија завршног рачуна буџета 
 
Ревизија  завршног рачуна извршена је на основу члана 92. Закона о буџетском систему. 

Приликом ревизије завршног рачуна Фонда за 2018. годину испитивали смо правилност 
пословања у смислу поштовања важећих закона и подзаконских аката који се односе на 
остваривање прихода и расхода буџета и управљање имовином и обавезама, као и 
њихову усклађеност и спровођење у складу са одлукама које су доносили и усвајали 
органи Фонда. 

Предмет ревизије је завршни рачун Компензационог фонда за 2018. годину који садржи: 
 

▪ биланс стања; 
▪ биланс прихода и расхода; 
▪ извештај о капиталним издацима и примањима; 
▪ извештај о новчаним токовима и  
▪ извештај о извршењу буџета. 

 
 
4. Структура значајнијих билансних позиција 
 
4.1.  Нефинансијска имовина 
 
Структура билансне позиције нефинансијске имовине на дан 31.12.2018. године је 
следећа: 
 
(000 РСД) 31.12.2017  31.12.2018 
    
Опрема 803  803 
Исправка вредности опреме (784)  (797) 
    
Укупно 19  6 

 
 
Структура опреме је следећа: 
 
(000 РСД) 31.12.2017  31.12.2018 
    Канцеларијска опрема 8  8 
Рачунарска опрема 656  656 
Комуникациона опрема 82  82 
Елктронска и фото опрема 57  57 
    Укупно 803  803 

 
У току 2018. године није било нових набавки. 
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4. Структура значајнијих билансних позиција (наставак) 
 
4.2.  Финансијска имовина 
 
Структура билансне позиције финансијске имовине на дан 31.12.2018. године је следећа: 
 
(000 РСД) 31.12.2017  31.12.2018 
    
Текући рачун 1.124  2.485 
Остали краткорочни пласмани 66.020  59.000 
    
Укупно  67.144  61.485 

 
Остали краткорочни финансијски пласмани у износу од 59.000 хиљада РСД односе се на 
депонована новчана средства. 
 
4.3.  Oбавезе 
 
Структура билансне позиције обавеза на дан 31.12.2018. године је следећа: 
 
(000 РСД) 31.12.2017  31.12.2018 
    Примљени депозити  74.088  74.088 
    
Укупно обавезе из пословања 74.088  74.088 

 
Примљени депозити односе се на активиране банкарске гаранције којима се врши 
измиривање свих ненаплаћених потраживања које Фонд има према Јавном складишту у 
вези са складиштењем пољопривредних производа. У 2018. години није било промена 
на овој позицији.  
 
5. Приходи компензационог фонда  
 
(000 РСД) 31.12.2017  31.12.2018 
    Други приходи  2.751  2.458 
Приходи из буџета -  - 
    
Укупно текући приходи  2.751  2.458 

 
Укупни текући приходи Компензационог фонда у 2018. години износе 2.458 хиљада РСД, 
а њихова структура је приказана у наредној табели: 
 
(000 РСД) 31.12.2017  31.12.2018 
    Приходи од имовине - камате 1.914  1.750 
Приходи од продаје добара и услуга 837  708 
Приходи из буџета -  - 
    
Укупно текући приходи  2.751  2.458 
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5. Приходи компензационог фонда за 2018. годину (наставак) 
 
Приходи од имовине – камате у износу од 1.750 хиљада РСД се односе на камате по 
основу осталих краткорочних пласмана, односно камате на пласирана слободна новчана 
средстава. 
 
Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице износе 708 
хиљада РСД односе се на годишње чланарине коју јавна складишта уписана у регистар 
уплаћују у корист Компензационог фонда и укупни износ ускладиштених 
пољопривредних производа по тони које је јавно складиште дужно да уплати 
Компензационом фонду.  
 
 
6. Расходи компензационог фонда  
 
Укупни расходи Компензационог фонда за 2018. годину износе 8.117 хиљада РСД, а 
расподељени су на следећи начин: 
 
(000 РСД) 31.12.2017  31.12.2018 
    Расходи за запослене 5.610  5.592 
Обавезне таксе -  - 
Коришћење роба и услуга 1.000  2.525 
    
Укупно текући расходи 6.610  8.117 
    Издаци за нефинансијску имовину  -  - 
    Укупно расходи и издаци за нефинансијску 
имовину 6.610  8.117 

 
 
6.1. Расходи за запослене 
 
Структура расхода за запослене је следећа: 
 
(000 РСД) 31.12.2017 31.12.2018  
    Плате, додаци и накнаде запослених  4.228 4.272  
Социјални доприноси на терет послодавца  757 765  
Социјална давања запосленима 43 -  
Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла 546 527  
Накнаде у натури 36 28  
Укупно  5.610 5.592  
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6. Расходи компензационог фонда за 2018. годину (наставак) 
 
6.2. Коришћење услуга и роба  
 
 
(000 РСД) 31.12.2017  31.12.2018 
    Стални трошкови  149  133 
Трошкови путовања 9  9 
Услуге по уговору 841  2.364 
Материјал -  8 
Текуће поправке и одржавање(услуге и 
материјали) 1  11 

Укупно 1.000  2.525 
 
6.3. Остали расходи 
 
Остали расходи у посматраном периоду имају следећу структуру: 
 
(000 РСД) 31.12.2017  31.12.2018 
    Обавезне таксе  -  - 
    
Укупно  -  - 
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7. Судски спорови 
 
Против друштва су покренути следећи поступци:  
 

1. Пред Привредним судом у Београду по тужби тужиоца Републичке дирекције за 
робне резерве. Вредност спора износи 364.561 хиљада РСД. Фонд је оспорио 
тужбу Дирекције као недозвољену, јер је за утврђивање штете за коју је 
одговорно јавно складиште искључиво надлежан управни поступак који води 
Фонд у складу с Законом. Поступак у току по жалби Дирекције. 
 

2. Пред Вишим судом у Београду по тужби тужиоца Републичке дирекције за робне 
резерве. Вредност спора износи 129.986 хиљада РСД, за накнаду штете збoг 
недостајања ускладиштених житарица по робним записима. Фонд је оспорио 
тужбу Дирекције као неосновану, јер предметни робни записи нису издати на 
Законом прописани начин, и као недозвољену, јер је за утврђивање штете за коју 
је одговорно јавно складиште искључиво надлежан управни поступак који води 
Фонд у складу с Законом. Поступак у току. 
 

3. По тужби АИК Банке а.д. Београд. Вредност спора износи 126.125 хиљада РСД. У 
поступку који је спровео Управни одбор Фонда, у складу са Законом о јавним 
складиштима за пољопривредне производе, а увидом у налазе пољопривредне 
инспекције, утврђено је да се штета није догодила у периоду важења дозволе за 
рад наведених складишта, које издаје Министарство пољопривреде. У складу са 
наведеним, не постоји обавеза Компензационог фонда за испалту штете. Захтеви 
банке су одбијени одлукама Управног одбора, а против ових одлука банка је 
покренула управни спор, односно поднела је тужбу ради оспоравања донетих 
одлука. Предметни поступак је у току.  
 

4. По тужби Banca Intesa a.d. Beograd. Вредност спора износи 186.388 хиљада РСД. 
У поступку који је спровео Управни одбор Фонда, у складу са Законом о јавним 
складиштима за пољопривредне производе, а увидом у налазе пољопривредне 
инспекције, утврђено је да се штета није догодила у периоду важења дозволе за 
рад наведених складишта, које издаје Министарство пољопривреде. У складу са 
наведеним, не постоји обавеза Компензационог фонда за исплату штете. Захтеви 
банке су одбијени одлукама Управног одбора, а против ових одлука банка је 
покренула управни спор, односно поднела је тужбу ради оспоравања донетих  
одлука. Предметни поступак је у току.  
 
 
 

 



KouneH3aquoHu SoHfl Peny6nnxe Gp6nje
Peareuja saBpuHor paqyHa sa 201 8. rogrHy

HanoMeHe y3 3aBpuJHu paqyH

8. Ayropuaaqnja $unancujcrnx uaeeuraja

Or,rHancrajcK[ t43BeuJrai,n sa ro4ilHy xoja ce 3aBpuilna Ha AaH 31. 4eqeu5pa 2018. rognue
(yxruyvyjyht4 u ynopeflHe no,qarKe) cy ogo6peHil o,q crpaHe KoruneHeallLloHor SoHAa Ha AaH
14. Se6pyap 2019. ronilHe.
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ПРИЛОГ : 
 

1. Извештај о извршењу буџета  
  
















































