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OPTAHhMA YNPAB'bAI-bA
Jn "3ABOE 3A yP6AH143AM"
HVW,7 jynu 6p.6

l43BE1UTAJ H E3AB14G HOr PEB]43OPA

ITosumueuo Muurbetbe
lzlsspu.:unn cuo pesusujy SranancNjcKvrx u3Beuraja Jn "3ABO! 34 yPEAHI43AM" HhtU, (y AarbeM reKcry
"llpegysehe"), xojra o6yxaarajy mseeLuraj o SmnancrajcKoM nonoxajy na 4an 3'1 .4eqerrl6pa2O1g. roAilHe t4

o4roeapajyhn usaeu:raj o yKynHoM nocnoBHoM pesynrary, rsaeuraj o ocranoM pe3ynrary, nsaeuraj o
npoMeHaMa Ha Kanilrafly u rseeu:raj o roKoBmMa roroBr4He 3a roAilHy xoja ce saBp[uaBa na raj gan, rao 14

nperneA axauajnrx paL{yHoBoACrBeHilx nofluruKa u HanoMeHe ys QuHancujcxe uaeeuraje.

l'lo naueu MuuJrbeFby, npilnoxeHil Qranancrajcxm useeurajr nprarasyjy r4cn4Hr4ro ta o6jexrueno, no cBt4M
rraarepujanno snavajuul nrrarufiMa, Qrnancrjcr<r nonoxaj l-lpe4yseha Ha AaH 3'1 . nerlervr6pa 2Olg.
roAhHe, Kao il pe3ynrare FberoBor nocfloBaFba fi roKoBe ToroBr4He 3a roArlHy xoja ce 3aBpLUaBa na raj 4an,
y cKnaAy ca paqyHoBoAcrBeHhM nponilcr4Ma Peny6nmxe Cp6uje.

Ocxoea sa peeusujy
Pesuamjy cMo t4sBputNJ-lt4 y cKnaAy ca Melynapo4HuM craHAapAyrMa pesrsraje (NCA). Hau:e ogroeopHocrr4
y cKnaAy ca rt4M craHAapAflMa cy Aerarbnmje onncane y o.qe.rbKy rsaeuraja xoju je nacnoeruen
Ogrosopnocril peBil3opa 3a peBrsrajy Qranancrajcxux rseeu:raja. Mu cruo He3aB[cHt4 y o4Hocy Ha
flpyu:rao, y cKnaAy ca Eril,{xt4NI KoAeKcoM sa npo$ecuoHanHe pavynoaole O46opa aa Meflynapo4ne
erhqKe craHAap.qe 3a paqyHoBole (IESBA Ko4exc) la erilr{Kr1M aaxreBrMa xojr,r cy peneBaHTHrl 3a HauJy
peausrjy Qrnancrjcxux rsaeuraja y Peny6nrarlu Cp6uju LA vcny+ttnv cMo Harue Apyre erilqKe
oAroBopHocrt4 y cKJlaAy ca oBrlr\ir 3axreBfirvra u IESBA Kogexconrr. Cruarpauo Aa cy peBil3r,rjcxu 4oxasr xoje
cuo npu6aaun14 AoBorbHil H aAeKBarHil Aa HaM npyxe ocHoBy 3a Halue no3ilTr4BHo Mr,il.u.rbeFbe.

Cxpemarue nax{tbe
OcHoaHil Kanfirafl ilcKa3aH y nocnoBHr4M KrbuTaMa l-lpe4yeeha Hraje ycarnaueH ca ocHoBHklM KanilTanoM
perilcrpoBaHtaM Ko,q AreHqrje 3a nprBpeAHe perrcrpe Peny6nrxe Cp6r,rje. OcHoera Kanuran y nocnoBHr4M
Kl'bflTaMa ca craFbeM Ha pAH 31.4eqeu6ap 2019 roAilHe u3Hocr4 5.972 xuruaAa AilHapa, AoK KanilTan
ilcKa3aH y perilcrpy Arenqrje 3a nprBpeAHe perhcrpe il3Hocr4 'l 00 xrrua4a AfiHapa, ycne.q qera ce jaarua
pa3nhKa 3a r3Hoc oa5.872xtAIbaqa A!4Hapa. Y nocrynxy peersrje Suxancujcxr4x r43Be[!Taja nmcruo 6unur
y rvoryhnocrtA Aa yrBpAAMo pa3flore HeycarneueHocrr4 ocHoBHoT KanilTafla perucrpoBaHor y Arenqrajr,l sa
nphBpeAHe perilcrpe r ocHoBHoT Kanurafia ficKasaHoT y 6unancy craFba.

Pasntamparue Ha.tefla cmanHocmu y nocnoea$y
l-lpunoxexm Srnancujcxu nsaeu.Lrajr cy cacraBrbeHu y cKna,qy ca paqyHoBorqcrBeHoM ocHoBoM xoja ce
3acHilBa Ha Haqeny cTarlHocrt4 nocfloBaFba. Y aegr ca aKTyenHhM Ae[xaBar-br/Ma Ha rno6annona HilBoy
Be3aHO 3a npornauJeHy naHAeMt4jy ltsasaaHy Bt4pyCOM t/1 CTnM y Be3il npOrna[xaBaHre BaHpeAHOr CTaH:a
y roKy Mapra 2020 ropraae y Peny6nrqn Cp6uj,a, y cKnagy ca MPC 570 - Ha.reno cranHocrr4(pearagrapan)
u MPC 560 - Haxra4Hra 4oralaju, npuaa6unr4 cMo nficMeHy fi3aBy pyKoBoAcrBa o nnaHoBt4Ma r npoqeH!4
cnoco6uocrr Aa HacraBr c nocfloBaFbeM y cKflaAy ca HaqenoM craflHocrl,l y cneqnQuvnurvt
HoBoHacranuM ycnoBrMa nocnoaaFba. Y trc)aBtA pyKoBoACrBa xoja je y npilnory oaor usaer_uraja,
gerarunrje cy onucaHh nJraHoBrl h npolleHe pyKoBoACrBa Ha ocHoBy rojuxcuarpaAa HaqeflocraflHocfli y
nocrloBaFby Hehe 6urr AoBeAeHo y nilraFbe y 6y4yhnocrr4 y Aorne,qHoM BpeMeHcKoM nepilogy, noce6Ho
ysrrr,tajyhr y o6sltp AerarHocr xojoru ce 6aer,r l-lpe4ysehe, xoja je o4 jaer-ror hHrepeca. yruqaj HaBeAeHe
Kph3e Ha nocnoBaFbe tipe4y:eha urje voryhe npoqeHrlrr4. Haue uuulueFbe He caApxil pe3epBy no
HaBeAeHOM nhTar-by.

(uacmaerca ce ua cnedehoj cmpauu)



USBEUTAJ HE3ABUCHOT PEBN3OPA JN "3ABOE 3A YPEAH'I3AM" HI4I.II cmpaHa 2)

Ktuyuua peeuaujcxa numatba
KruyuHa peeusrjcxa nl,lralba cy nt4ra]ba xoja cy, no HaureM npo$ecnonanHoM npocy[raearry, 6una ogxajeeher anavaja y nouoj peeNsrjr QuHancujcxr4x r43BeuJraja sa rexyh, neprog. 

'Oaa 
nnrarua cypa3MarpaHa y KoHTeKcry peensuje Qruancrajcxux usaeulraja y LleflfiHr4 ra y SopnrrrapaHry Haluer M[uJrbeFba

o r-bilMa, il H14CMO r43He.nil rs40ajeno Mr4r.lJrbeH,e o oBt/M nrraH,ilMa.

odeoeopxocm pyxoeodcmea u nuLla oeflauthexux sa ynpaerbabe npoqeco*r $uuancujcxoeu3eumaeaba
Pyxosogcrao je o4roeopHo 3a npilnpervry ra $ep npe3eHraLliljy oarax $mnancrjcxrx usaeulraja y cKJ.raAy ca
uelynapo4H14M craHAap.qnua Qunancrjcxor il3BeuraBaFba (Mcor ia MCfl)'ra ., ori-rnr"pHe KoHrpofleaa xoje oApeAr Aa cy norpe6ne 3a npr4npeMy eraHancrajcKr4x r43Be[uraja xojr,r He caApxe uareprjanuo
anavajne norpeluHe ilcKa3e, Hacrane ycfleA Kpr4MUHaflHe paAibe ilflil rpeluKe.

llpr cacraarbaFby QraHaucrjcxux rseeuraja, pyKoBoACrBo je o4roaopuo 3a npoqexy cnoco6nocrn
l-lpegyseha Aa HacraBil ca nocfloBaFbeM y cKnaAy ca HaqenoM crarHocn4, o6eno4aruyjyhn, no norpe6r,nural"ba xoja ce oAHoce Ha cranHocr nocfloBar-ba u npilMeHy Haqella craflHocrt4 nocnoBa1ba KaopaqyHoBoAcrBeHe ocHoBe, oct4M aKo pyKoBoAcrBO HaMepaBa Aa flilKBr4Anpa l-lpe4ysehe vnn Aa o6ycraan
noc;-roBaFbe, ilnu HeMa Apyry peanHy uoryhnocr ocuM Aa ro ypaAil.

Jlrqa oenaLuhexa sa ynpaBrbaFbe cy oAroBopHa 3a HaArneAar-be npoqeca Suuancrjcxor rseer.uraBaba
!pyulrea.

Odeoeopuocm peeusopa ea peeusujy Suuancujcxux useeutmaja
Hau quru je crnqarue yBepaBaFba y pasyrvrnoj Mepu o roMe Aa Sranancrajcxr raeeu:raju, y3eru y qenhHn,
He caApxe uarepujanHo sHavajne norpelxHe ilcKase, Hacrane ycfleA Kpr4MilHarHe pa,qlbe r4n[ rpelJJKe; 1,r

il3AaBalbe usaeu.raja peBil3opa xoju ca4pxu Halue MiluJrberue. YaepaBabe y paaynaroj Mepr ogHaqaBa
Bt4coK Ht4Bo yBepaBaFba, anl/ He npeAcraBJba rapanqrajy 4a he peersnja cnpoBe4eHa y cKna4y ca
Me[ynapo4nlaM craHAapAilMa peBr3raje yaex orKpr4rr4 uraieprajanHo norpeluHe ilcKa3e aKo raKBil nocroje.llorpeulutt ucKagv Mory Aa HacraHy ycneA Kpt4MilHanHe paAbe urnI rpeuKe ra cnaarpajy ce naareprjanno
snavajxru axo je paeyrvrHo oqeKilBaru 4a he onu, noje4uuaqHo ilfl14 s6rpno, yn4llaril ,rL*orora*e oAnyKe
Kopr4cHuKa AoHere Ha ocHoBy oaux Srnancrjcxrx rsaeu:raja.

Kao .qeo pesnsuje y cKnaAy ca TICA craHAapAilMa, Mh npuMeruyjenao npoeecuouanno npocy[ilBabe ]l
oApxaBaMo npoQecronanHvl cKenrnqHsaM roKoM peeuamje. Izlcro raxo, nan:

' Bpu:ullo r4enru$uxaquiy n npolleHy pt43uKa o4 nareprajanHo snavajnilx norper.uHrlx r4cKa3a y
QrnancrajcxutM t/3Beurajurua, xacranfix ycneA Kpr4MilHanHe paAlbe taflil rpetrKe; ocMr4tlrbaBarse L1

o6agrbabe pearsrjcxrx nocrynaKa xojra cy npilKnaAHil 3a re pil3r4Ke; n npu6aerbaFbe AoBoJbHoaAeKBarHhx peersnjcxux AoKasa 4a o6es6ege ocHoBy 3a Mr4[urbeFbe peBr,t3opa. p]rsur ga nehe6rru n4euruQuxoaanu H,tareprjanno snavajnr norper.JJH14 14cKa3ta xojr,r cy pe3ynrar KprrMhHanHe
paAFbe je eehr Hero 3a norpeuHe ilcKaae Hacrane ycne.q rpeluKe, 3aro uJro Kpr4M[HaJ.rHa paAba
Moxe Aa yKrbyqil yApyxilBaFbe, $ancuQrKoBaFbe, HaMepHe nponycre, naxHo npe4craBrbabe uflt4
sao6hnaxeFbe IHTepHe KoHTpone.

' Ctrqerr/lo pa3yMeBaBe o ilHrepHilM KoHrponaMa xoje cy peneBaHrHe 3a pearasujy paAu
ocMl4LutbaBarua peenenjcKt/x nocrynaxa rojN cy npilKna.qHuy AarnM oxonHocr4Ma, anvt He y Llt4rby
h3paxaBaba MiluJrbeba o e$uxacnocrt4 ct4creMa ilHTepHilx KoHTpona eHTilTera.

' Bpu-lt'two npoLleHy npNMet-beHilx pavyHoBoAcrBeHilx nonilTuKa ra y xojoj Mepu cy pa3yMHe
paqyHoBoACrBeHe npolleHe il noBe3aHa o6eno4arunsarua roje je rsepurno pyKoBoAcrBo.

(uacmaena ce ua cne)ehojcmpauu)



U3BEUTAJ HE3ABUCHO| PEBU3OPA Jn "3ABO[ 3A yPEAHl,t3AM" Hl4Lll (nacmaeax, cmpana3)

o PasMarpaMo npilKna,qHocr np!{MeHe Haqena cranHocrr/ Kao paqyHoBoAcrBeHe ocHoBe o,q crpaHe
pyKoBo.qcrBa r, Ha ocHoBy npilKynrbeHl4x peBu3ttjcxrx AoKasa, Aa nn nocrojr uarepujanna
Her43BecHocr y Be3u ca 4oraflajrua vnv ycnoBilMa xojr rraory Aa n3a3oBy anavajny cyMr.by y
norfleAy cnoco6nocru eHTilTera ,qa HacraBn ca nocfioBar"beM y cKnaAy ca HaqefloM craflHocrt4.
Axo saxruyvl4Mo Aa nocroju snavajua uarepujanua Heh3BecHocr, Mr/r y cBoM t43BeuJrajy cxpherrao
naxlby Ha noBe3aHa o6enogarsuBaba y QunancrajcruM ,r3Belurajuva wnu, nilTaba pa3Marpaba
t43Hoct4Mo y cBoM nseeulrajy, l4nil aKo raKea ooeno.qaFbilBaFba Hilcy aAeKBarHa, uro4rasraryjerrao
ceoje unulruerue. Hau:a pa3MarpaFba il 3aKlbylrr{}r ce sacnueajy Ha peBil3njcxrana rqoKa3ilMa
flpl4KynrbeHrM Ao AaryMa ueaeulraja peBr43opa. Meflylarvr, 6y4yhu 4oraflajr,r nnu ycnoBvt Mory sa
nocneAilLly 4a uuajy Aa eHrrrer npecraHe 4a nocnyje y cKflaAy ca HaqeroM craflHocfl4.

. Bpt-uNtrto npoqeHy yKynHe npeaenraqrje, crpyKrype ra ca4pxaja Srnancujcxux rseeu:raja,
yxruyvyjyhn o6eno4arumBat+a, il Aa ntt cy y $ranancrjcxnna naeeu:rajrua nplrKa3aHe ocHoBHe
rpancaxquje u pora\aju Ha raKaB HaqilH Aa ce nocrt4THe Sep npesenraqraja.

KorrlynrqupaMo ca nt4Llt4Ma oenaluhexfiM 3a ynpaBrbaFbe, rasrvrelly ocraflor, o nnaHnpaHoru o6nruy
il BpeMeHy peeusuje r sxavajnuu pesrsnjcxrru Hana3ilMa, yr<ruvyjyhra cee snavajHe He.qocrarKe
ilHTepHe KoHTpone xoje cruo u:4enrta$uxoBanu roKoM peerasrrrje.

Taxofie, Hatu paA je ycxnaflen ca peneBaHTHI4M erilqKltM saxreBnMa y norneAy He3aBucHocrv v ca
nHqilMa oenaluheHilul 3a ynpaBrbaFbe pa3MarpaMo cBe o.qHoce il ocra.na nilTaFba ea xoja uoxe
pa3yMHo Aa ce npernocraB[ Aa yrut{y Ha Hauy HesaBilcHocr, I rAe je ro uoryhe, o noBe3aHrM
MepaMa 3auTuTe.

l-laprnep xojm je aHraxoBaH y peeusrju Ha ocHoBy xoje je cacraBrbeH oeaj uaaeu:raj neeasrcnor peBil3opa
je Ap Mapuna l-aapmnoarh.

Y Bpn avxoj Easu, 13.04 2020. ro4rHe

, fitqqe!+liurptiiiu oer
"J"c, dAuotrlNG"
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3. Kynqu y 3eMrbl4 - ocrafla noBe3aHa
npaBHa nilLla 0054

203 u

Aeo 209
4. Kynqu y ilHocrpaHcrBy - ocrana
noBe3aHa npaBHa nuqa 0055

204 ta

Aeo 209
5. Kynqr y 3eMrbyl 0056 18781 9459 16137

205 u

Aeo
209

6. Kynqu y rHocrpaHcrBy 0057

206 n

aeo 209
7 . Octana norpaxuBalba no ocHoBy
nooaaie 0058

21
ilt. noTPAxl4BAl-bA yl3

cnEuiloilr.tHilx nocIloBA 0059 10. 27 28

22 lv. IPyTA noTPAlKrl BA|+A 0060 11 345 376 795

236
V. ONHAHCT/iJCKA CPEECTBA KOJA
cE BPEEHyJy nO OEP BPEAHOCTI/
KPO3 EI/IIIAHC YCNEXA

0061

23 ocnu
236 n
237

VI. KPATKOPOT.{ H1/.l Ol/1 HAHC]/IJCKKI
nrlACMAHt/ (0063 + 0064 + 0065 +
0066 + 0067)

0062

230 w

Aeo 239
1. Kparxopovnn Kpe4ilTyl I nJ]acMaHu -
MaTUqHa U 3aBUCHa npaBHa nIqa 0063

231 n
Aeo 239

2. Kparxopovnu KpeAtaTr4 n nflacMaHn -
ocTajra noBe3aHa npaBHa nuqa 0064

232 w

Aeo 239
3. Kparxopovrra KpeA!4rt r,t sajuoeu y
3eMrhur 0065

233 n
Aeo 239

4. Kparxopovrr Kpe4ilrl4 n aajnaoer,r y
vrHocTpaHcrBy 0066



fpyna
paqyHa,
paqyH

n03ilu14JA AOn Hanouexa 6poj

14anoc

Teryha roguHa

Jlperxoflxa roar,rHa

Kpajre ctaue
31.12.2A18.

flo.{erxo cta}be
01.01.2018.

,| 2 3 4 5 6 7
234,
235,

238 n

aeo 239

5. Ocranu KparKopoqHrir $rauar.rcrajcxn
NJ]ACMAH!I

0067

24
VII. TOTOBI4HCKL1 EKB]4BAIEHTV N
TOTOBNHA 0068 12. 224 2872 6050

27 vlll. noPE3 HA Ao[ATy BPEAHOCT 0069 13. 29 37 25

28 ocwt
288

IX. AKTI/BHA BPEMEHCKA
PA3TPAH}1LIEI-bA

0070 14. 2018 130

E. YKYflHA AKT[4BA = I-IOCIIOBHA
14MOB]4HA (0001 + 0002 + 0042 +

0043)

0071 28546 23018 31145

88 b. BAH6[TAHCHA AKT]4BA oo72 15. 39085 59831 45998

NACLIBA

A. KAnUTAn $402+ 0411 -0412+
0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 +

0420 -0421) > 0 = (0071 -0424 -0441
04421

0401 16. 9137 8540 8037

30
l. OCHOBHT/ KAnilTAfl (0403 + 0404 +
0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 +

0410)
0402 5972 5972 5972

300 'l . Axqnjcrn Kanilrar 0403

301
2. Y4enn ApyuraBa c orpaH[qeHoM
o4roaopnouhy 0404

302 3. Ynosh 0405

303 4. ,[pxaexu Kan[Tan 0406 5972 5972 5972

304 5. flpyu.reexu Kanrrafl 0407

305 6. 3a4pyxxr,r y4enra 0408

306 7 . Er,ttucwona npervrraja 0409

309 8. Ocraru ocHoBHu Kan[Tan 0410

31
II. YNilCAHt/ A HEYNIAhEH'1
KAN1/]TAII

0411

047 n

237
III. OTKYNIbEHE CONCTBEHE
AKr_lL4JE

0412

5Z IV. PE3EPBE 0413 2516 2048

330

v. PEBAITOPT/3A|_11/OHE PE3EPBE
no ocHoBy PEBAnoPil3ALlt4JE
HEMATEP]4JAIIHE I/1MOBl/4HE.
HEKPETHT/lHA, flOCTPOJ El-bA N
ONPEME

0414

33 ocuu
330

vt. HEPEAITyI3OBAHyI [O5t4llr1 no
ocHoBy XAPTUIJA O! BPEIHOCTI/
n APyfnx KoMnoHEHTrr ocTAItoT
CBEOEYXBATHO T PE3YIITATA
(norpaxua canAa paqyHa rpyne 33 ocr,lru

330)

041 5



Fpyna
paqyHa,
paqyH

n0314u14JA AOn Hanoueua 6poj

hrxoc

Texyha rogxxa
Ilperxoara roauHa

Kpajrue crarse
31.12.2A18.

lloqerxo crase
01.01.2018.

1 2 3 4 5 6 7

33 ocurrvr

330

vll. HEPEAJILT3OBAHT/ ryEt/Uil nO
ocHoBy XAPTI/JA O[ BPEEHOCTT/
vt APytvtx KoMnoHEHTl4 oclAflor
CBEOSYXBATHOT PE3YIITATA
@yroena caflAa paqyHa rpyne 33 ocunit
330)

041 6

34
vilr. HEPACnOPEbEHt/ AO61/TAK
(0418 + 0419) 0417 649 520 2065

340 1. Hepacnopelexu 4o6urar panujux
roruHa 041 8 389 2031

341 2. Hepacnopefienu 4o6urax rexyhe
rAT U HA 041 9 260 520 34
IX. YL]EI.IIhE 5E3 NPABA KOHTPOIIE o420

35 X. fY6r4TAK (0422 + 0423)
4421

350 1. Fy6urax paxvrjr,rx ro4una 0422

351 2. fy6max rexyhe ro4une 0423

E. AvroPoqHA PE3EPBI4CATbA 14

OEABE3E (0425 + 04321
o424 17. 4901 3821 3821

40
l. IyTOPOLI HA PE3EPBt/tCAl-b A (0426
+ 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431 )

o425 4901 3821 3821

400 1. Peeepeucaua 3a rpourKoBe y
TAOAHTHOM DOKV

0426

401
2. Peeepeucaua 3a rpouJKoBe
o6xaerbarba npnpoAHt4x 6orarcraea

0427

403 3. Peaepercaua 3a rporuKoBe
oeCTDVKTVOt4 ba lba 0428

404 4. Pesepencaua 3a HaKHa,qe il Apyre
6enednuuie 3anocneHux 4429 4901 3821 3821

405 5. Peoepencaua 3a rporuKoBe cyAcKux
cn0poBa

0430

402 n

409 6. Ocrana AyropoqHa pe3epBucarba 0431

41
ll. AyroPoqHE o6ABE3E (0433 +

0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 +

0439 + 0440)
0432

410 1. O6aeeoe roje ce naory KoHBeproBarur
y KanuTan

0433

411
2. O6aeeae npeMa MarhgH14M 14

3aBUCHyrM npaBHhM nULluMa
0434

412
3. O6aeese npeMa ocranuM noBe3aHnM
npaBHurM ,rilr.lhMa

0435

413
4. O6aeese no eMuroBaHilM xaprujana
oA BpeAHOcrh y nepuoAy AyxeM oA
rOAIHV AAHA

0436

414 5. fiyropovnra KpeAilru u eajrvroara y
3eMJbt4

0437

415
6. ,[yropovnu KpeAurll ra sajuoen y
14HOCrpaHCTBy

0438



Fpyna
paqyHa,
paqyH

n03ltqtlJA AOn Hanoruena 6poj

Hrxoc

Teryha roAHHa

noerxoaHi TOIITHA

Kpajre craue
31.12.2018.

lloqerxo crape
01.01.2018.

1 2 3 4 5 6 7

416
7. O6aeese no ocHoBy $unarcujcxor
fl t43t4 H ra

0439

419 8. Ocrane AyropoqHe o6aeeae 4440

498 B. OANOXEHE NOPECKE OEABE3E 0441

42 eo
49

(ocuttt
498)

r. KPATKOPOT{HE OEABE3E (0443 +

0450 + 0451 + 0459 + 0450 + 0461 +

04621
a442 14508 10657 19287

42
l. KPATKOPOqHE Ot/HAHC]/]JCKE
oEABE3E (0444 + 0445 + 0446 + 0447
+ 0448 + 0449)

0443

420
1. Kparxopovxu KpeA[Tr4 oA MarilqHr4x 14

3aBilCHt4X npaBHilX nIqa 0444

421
2. Kparxopovnu Kpe4ulir oA ocranux
noBe3aH[x npaBHux fl 14qa

0445

422
3. Kparxopovnu KpeA[rr4 u sajuoeu y
3eMtbt4

0446

423
4. Kparxopovn[ KpeAilrr4 n aajuoeu y
IiIHOCTDAHCTBV

0447

427
5. O6aeege no ocHoBy crarHtax
cpe.qcraBa il cpeAcraBa o6ycraeruetor
nocnoBaiba HaMetueHilx npoAair

o448

424,
425,
426 n

429

6. Ocrane KparKopoqHe $unancujcxe
o6aeeae

0449

430 I t. nPilMrbEHr/ ABAHCy'r, !Eno3ilTl4
t/ KAYUI/JE

0450 18 361 423 7',|50

43 ocuna

430

ilr. oEABE3E 
'13 

nOCIIOBAT-bA (0452
+ 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 +

0458)
0451 14147 2013 442

431
1. ,Qo6aeruavn - MaruqHa n gaBucHa

npaBHa nmqa y 3eMrbr4
0452

432
2. fio6aeruavn - Mar[vHa h 3aBucHa
npaBHa fl[qa y 14HocTpaHcTBy

0453

433 3. flo6aeruavu - ocrana noBe3aHa
npaBHa nuLla y 3eMrb[

4454

434
4. lo6aeruavu - ocrana noBe3aHa
npaBHa nhqa y nHocrpaHcrBy

0455

435 5. flo6aaruavu y 3eMrbr4 0456 19 4200 2013 442
436 6. flo6aeruavn y ilHocrpaHcrBy 0457

439 7. Ocrane o6aeeee il3 nocnoBaba 0458

44,45 n

46
IV. OCTAIIE KPATKOPOqHE
OEABE3E

0459 20. 6761 6567 6749

47
V. O6ABE3E NO OCHOBY NOPE3A
HA IOAATY BPEEHOCT

0460 21 .
2934 1290 4547

48
VI. OEABE3E 3A OCTAIIE NOPE3E,
AOnPilHOCE 1/ APvrE EAXET/HE

0461 22. 252 364 399

49 ocurir
498

VII. NACU1BHA BPEMEHCKA
PA3TPAHt4L{EI-bA

0462



fpyna
paqyHa,
paqyH

n0314rlvrJA AOn Hanouexa 6poi

14snoc

Teryha ro4uHa

lloerxoana ro[l4Ha

Kpaj*e cratse
31.12.2018.

lloqerxo crarse
01.01.2018.

1 2 3 4 5 6 ?

[. ryEUTAK ,|3HAA BtlCl4HE
KAnUTAnA Q412 + 04'16 + 0421 - 0420
-0417 -0415 -0414 -0413 -0411 -

0402) > Q z (0441 + 0424 + 0442 - 00711
>0

0463

T:. YKYnHA nACIBA (0424 + 0442 +

0441+040'l-0463)>0
0464 28546 23018 31145

89 E. BAH614IIAHCHA NAC}IBA 0465 15. 39085 59831 45998

AaHa 19.02. 2020. roArHe

3aApyre r npeAy3erHIKe



llonyruaea npaBHo nuqe - npegy3erHrK

Marrvnr 6poj 0 7 2 6 1 0 6 3 LIJrQpa AenarHocrr4 7 1 1 1 mA6 1 0 0 3 3 4 6 4 7

Hasila Jaexo npe4ysehe 3aeo4 sa yp6anrsar,t HnuJ

Ce4rure yn.7.jynu 6p.6, Huur

EINAHC YCNEXA
3a nepuoiq oa 1.1 .2019. ao 31.12.2019. ro4une

fpyna pavyxa,
paqyH n0314qrJA AOn Hanorlexa 6poj

l,lrxoc
Kpajue cran'e

31.12.2A19.
lloqerxo craue

01 .01 .2019.
1 2 3 4 5 6

nPt4xoEl4 H3 PEqOBHOT
nocnoBAlbA

60 no 65, ocranlr 62
n63

A. nocnoBH14 nPl4xoE]4
(1002 + 1009 + 1016 + 1017)

't001 23. 9681 1 91342

OU

r. nPilxoAu oE nPoAAJE PO6E
(1003 + 1004 + 1005 + 1006 +

1007+ 1008)
1002 3 63

600
1. flpuxo4u o4 npogaje po6e
MaTnqHilM tr 3aBucHt M npaBHulM
fluutrMa Ha aouaheu rDxtnurv

1 003

601
2. npraxogu o4 npo4aje po6e
MaTilqHIM il 3aB[CHt4M npaBHilM
niluuMa Ha !,tHocrpaHoM Tpxr4rurv

1 004 3 63

602
3. llpuxo4n oa npoaaje po6e
ocTafl utM noBe3aHnM npaBHIM
auuuMa ra flouaheu rpx]rr.lJTy

1 005

603
4. [lpvrxo4ra o4 npo4aje po6e
ocTanuM noBe3aHuM npaBHuM
Jlt4u[Ma Ha uHocToaHoM Toxt4trTv

1 006

604
5. [1pnxo4ra o4 npo4aje po6e na
n nuaheu rnxhn trv 1007

605
6. [1pr,rxo4u o4 npo4aje po6e ra
t4HOCTOaHOM TOX14 |.UTV

1 008

61
ll. nPl/XOEt/4 OA nPOAAJE
nPoil3BOAA r/ yCIyrA ('1010 +

1011 + 1012+ 1013 + 1014 + 1015)
1 009 96773 91256

610

1. flpnxo4u o4 npo4aje npou3BoAa 14

ycnyra MaTurqHuM il 3aBilcHr4M
npaBHuM nIquMa na 4ouahen
Tnxut ilTV

1 0'10

611

2. flpurxo4r,r o4 npo4aje npou3BoAa r,r

ycflyra MaTilqH!rM [ 3aBucHuM
npaBHnM nt/rliuMa Ha nHocTpaHoM
TOXt/tII]TV

101 1

612
3. llpuxo4n o4 npo4aje npon3Bo4a ur

ycnyra ocTanIM noBe3aHilM npaBHurM

fluuilMa na louaherut rDxt4t.llrv
1012

613
4. llpraxo4ra o4 npo4aje npoil3BoAa r
ycnyra ocTanIM noBe3aHhM npaBHuM
flt4u[Ma Ha uHocTpaHoM Tpxt4uJTy

1 013

614 5. Flpuxo4r,r o4 npo4aje npou3Bo4a h
ycfiyra Ha 4ouahena rpxr/rury 1014 96773 91256

615
6. llpuxo4r,r o4 npo4aje roroBr4x
npovr3BoAa u ycnyra Ha uHocrpaHoM
TDXt/tIITV

10'15

64
ilt. nPilxoEr4 o[ nPEMr4JA,
cv6 B E H r_11/ JA, AOTAr_lt/ JA,
I]OHAUNJA il CN.

1 016

65 lv. lPyril nocjloBHl/ nPilxoAl/ 1017 35 23
PACXOAI4 t43 PEAOBHOT
nocnoBAlbA

50 ao 55, 62 u 63

E. nocnoBH14 PACXOA14
(1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 +
1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 +
1029) > 0

1 0'18 24. 95717 90303



Fpyna
paqyHa,
paqyH

no3nu14JA AOn Hanomena 6poj
!laxoc

Kpajre craue
31.12.2019.

fioqerno crare
01.01.2019.

1 2 3 4 5 6

50 I. HAEABHA BPEEHOCT NPOAATE PO6E 101 I 3 63

62 rr. nPfixoEN oE AKTt4Br/PAr-bA vqilHAKA 14 PO6E 1020

630
I I t. noBEhAt-bE BPEIHOCTr 3AIr krXA H E,qOBPIIIE H t4X

il roToBr/x nPoil3BoAA ul HEEoBPTIEHT4X vcnvrA 1021

631
tv. cMAt-bEt bE BPEEHOCTT/ 3AJlr4XA H EEOBPTUE H rX
14 TOTOBI/X nPOil3BO[A r/ HEAOBPTXEHl/X vcflvrA 1422

51 ocmnlt 513 V. TPOIIIKOBI/ MATE PI/JAJIA 1023 1735 2509
513 VI. TPOIIIKOBT/ TOPI/]BA I/ EHEPTilJE 1024 1995 2173

52
Vll. TPOIIKOBLI 3APMA, HAKHA.qA 3APAAA t/4

OCTAII 14 II t4 IIHI/ PACXOAT/
102s 78557 76143

53 vt il. TPoUtKoBil nPor'l3BoAHt/x vcnvrA 1 026 6547 4053
540 tx. TPoUlKoBt/ AMOPTt43AUL4JE 1027 1087 889

541 ao 549 x. TPOUIKOBt/ AyTOPOL.tHLIX PE3EPBt4CAI-bA 1028 1359
55 XI. HEMATEPI/JAfl HI/ TPOIUKOBLI 1029 4434 4473

B. nOCnOBHl,l AOBTITAK (1001 - 1018) > 0 1 030 1094 1039
r. nocnoBHr4 ryBITAK (1018 - 1001)> 0 1 031

bb A. OI4HAHCI4JCKU nPnxOAt4 (1033 + 1038 + 1039) 1032 25. 5 21

66, oct,rrvr 662,
663 u 664

t. ot4HAHCNJCKil nPilXOA/ O[ nOBESAHIAX ntAl_lAlA
OCTAIIT1 Ot/HAHCt/JCKil nPrXOEt/ (1034 +'1035 +

1036 + 1037)
1 033 5 2',,

660
1. Onnancnjcxu npilxoA14 oA MarilqHnx u 3aBucHulx npaBH[x
nhua

1 034

661
2. Ovlalcvjctt4 npuxoAr oA ocrafl[x noBe3aHux npaBHux
nv|Ja

1 035

665
3. llpuxo4u o4 yveuha y Ao6ilrKy nprApyxeHux npaBHurx

nrqa u saje4xnqKux no4yxBara
1 036

669 4. Octanu $r,tnancrajcxu npuxoA14 1037 5 2',|

662 il. nPL4XOET/ OE KAMATA (OI TPEhilX flNUA) 1 038

663 n 664
I I I. NO3[/IT[4 BHE KYPCHE PA3'II/ KE N NO3IAT IABHIA

EOEKTI/ BAJIYTHE KIIAY3Y'IE (NPEMA TPEht4M
nill tNMA)

1 039

56 Tr. O14HAHC14JCK14 PACXOAIA 11041 + 1046 + 1047) I 040 26. 62 20

56, ocuna 562,
563 n 564

r. ou'rHAHcyrJcKr/ PACxoEr4 1/3 oEHOCA CA
noBE3AHr/M nPABHyTM Illlr_I/MA I/ OCTAIIL1
oI/HAHCTIJCKI/ PACXO![/ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)

1041

560
1. Ouuancrjcxtt pacxoAl4 t43 oAHoca ca MaruLrHrrM r/

3aBhcHilM npaBHuM nilqilMa
1042

561
2. Orrarcmjcru pacxoAr r43 oAHoca ca ocraflilM
noBe3aHuM npaBHIM nuquMa

'1043

565
3. Pacxo4u o4 yveu:ha y ry6urxy npu4pyxeHnx npaBHux
nuqa u eaje4unqKrrx noAyxBara

1044



fpyna
pavyHa,
paeyH

n03i,rqhJA AOn Hanouexa 6poj
l,lsxoc

Kpajue craue
31.12.2019.

floqerxo craue
01.01.2019.

1 2 3 4 5 6

566 n 569 4. Ocranu Qunancujcxu pacxoAr4 1 045

562 il. pAcxoEt4 KAMATA (nPEMA TPEhLTM nilqilMA) 1 046 62 20

563 u 564
III. HETATilBHE KYPCHE PA3'II4KE t4 HETATU.IBHT/
EOEKTI/ BAJIYTHE KIIAY3YflE (NPEMA TPEht/M
nilt tt1[itA)

1047

E. AOE!4TAK 143 Ol,lHAHCl,lPAtbA (1032 - 1040) '1048 1

x. TEhTAK 143 Ot4HAHCl4PAlbA (1040 - 1032) 1049 57

683 n 685
3. np14xoA]4 oA ycl(IrAbl4BAtbA BPEAHOCTT4
OCTANE UMOBI4HE KOJA CE ]4CKA3YJE NO OEP
BPEAHOCTTI KPO3 EIInAHC yCnEXA

1 050 27. 993 800

583 u 585
14. PACXOA]4 OA vCKnAbt4BArbA BPEAHOCT]4
OCTAIIE I4MOB]4HE KOJA CE I4CKA3YJE NO (DEP

BPEIHOCTI4 KPO3 6I4'IAHC YCNEXA
1 051 28. 139 1025

67 n 68, ocur,r
683 u 685

J. OCTAflt4 nPUXOAI4 1052 29. 279 5

57 u 58, ocru
583 n 585

K. OCTAfl14 PACXOE]4 1 053 30. 1889

n. AoET4TAK t43 PEAOBHOT nOCITOBAT-bA nPE
OnOPE3l4BAlbA (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 -
1051 +'1052 - 1053)

1054 281 820

rb. TEuTAK 143 PEAOBHOT nOCnOBAFbA nPE
OnOPE3l4BAlbA (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 -
1050 + 1053 -'1052)

1 055

69-59

M. HETO AOET4TAK nOCIOBAtbA KOJE CE
OEYCTABIbA, EOEKT]4 NPOMEHE
PAI{YHOBOACTBEHE NONUTIKE t4 UCNPABKA
FPEIUAKA 1,'13 PAHI4Jl4X nEPIOEA

1056

59-69

H. HETO ryEITAK nOCIOBAHTA KOJE CE
OEYCTABIbA, PACXOAH NPOMEHE
PAqYHOBOACTBEHE NON14T14KE 14 14CNPABKA
rPEIUAKA 143 PAH14J14X NEPUOIIA

1057

lb. Ao6r4TAK nPE OnOPE3t4BAtbA (1054 -'r055 +

1056 - 1057)
1 058 281 820

O. ryEUTAK nPE OnOPE3I4BAFbA (1055 - 1054 + 1057
- 1056)

<1 059

n. noPE3 HA AOEi4TAK

721 r. noPECKr/ PACXOI nEPLTOEA 1 060 31. 179 213

aeo 722 [. oEfloxEHt4 nopECKt/ PACXOII/ nEPilOAA 1 061 31. 87

Aeo 722 il. oAIroxEHil noPEcKl/ nPilXOEr/ nEPilOEA 1062 31. 158

723 P. UCNNAT1EHA NUqHA NPt4MAIbA NOCTOIABUA 1 063

c. HETO AOE]4TAK
(1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)

'1064 260 520

T. HETO ryEUTAK
(1059 - 1058 + 1050 + 106'l - 1062 + 1053)

1 065

r HETO EOSI4TAK KOJfi nPilnMA MAr-br/HCKr/M
YflATAqilMA 1 066

lr. HETO EOEI/TAK KOJrl nPilnMA BEhLIHCKOM
BIIACHI/KY

1467

ilr. HETO ryEilTAK KOJN nPilnAAA MAtbl4HCKl/M
YIIATAqilMA 1 068

tv. HETO TyEy]TAK KOJil nPilnMA BEhI/HCKOM
BIIACHl/IKY

1 069



fpyna
paqyr{e,
paqyH

n03nUI,lJA AOn Hanouexa 6poj
HsHoc

Kpajne craue
3,1.12.20t9,

floqarxo crapE
0r.01.2019,

1 2 3 4 5 I
v. 3APMA nO AKr_lvrJ]4

1. OcHoexa 3apaAa no aKqtajh 1070

2. Yuauexa (paseoA}bexa) 3apaAa no aKqrjr 1071

v n *v &l;**' -4r
AaHa 1 9.02. 2020. roAilHe

O6pasaq nponucaH flpaaunxuxoru o caApxt4H14 ra Sopura o6paaaqa $unancujcxux neeeu.raja 3a npuBpeAHa ApyturBa, 3aApyre I npeAy3erHltxe
("Cnpx6exn rnacHnK PC", 6p. 9512014 w 14412014)

,dj*;h
\ it-j;ri :i'L h,-Msl i
\**"':t'o#

HCKil 3acTynHrK



llonyruaea npaBHo nrqe - npeAy3erH[t(

Marnvnu 6poj 0 7 2 6 1 0 6 3 [UrSpa iqenarHocrlr 7 1 1 1 nil5 1 0 0 3 3 4 6 4 7

Haore Jaexo npe4ysehe 3aeo4 sa yp6axugau Huur

Ce4rure yn.7.jynr 6p. 6, Huur

l43BEIIJTAJ
3a nepxoA og

O OCTAIIOM PE3YNTAry
'1.1.2019. ao 31 .12.2019. roAHHe

A. HETO PE3YNTAT 143 NOCNOBA}bA

r. HETO AO6[/TAK (AOn 1064)

il. HETO TyEI4TAK (AOn 1065)

a) Craexe xoje xehe 6uru pexnacrQlxoBaHe y
Ernarcy ycnexa y 6ygyhru neproArMa

1. npouene peBanoph3aLlrlje HeMarepujanHe
LrMoBuHe. HeKperHhHa. nocrpojesa u onpeMe

a) noaehaue peBanopil3aUiloHt/x pe3epBI

6) cuauerue peBanopil3aquoHr4x pe3epBtlt

2. Arryapcxra Ao6utlu unu ry5utlv no ocHoBy
nfl aHoBa 4eQunucanrx npnMatsa

3. Io6uqr wnn ry6vry no ocHoBy ynararua y
Bfl acHuqKe IHcTpyMeHTe KanuTafl a

4. Ao6rrrrlvr unra ry6nqr no ocHoBy yAena y ocraltoM
ceeo6yxsarxou 4o6rarxy nnu ry6urxy

6) Craexe roje xarxa4xo tuory 6uru
pexnacu$uxoeaxe y Ernaxcy ycnexa y
6ygyhlarvr nepxoA]rMa

1. [o6rqu nnn ry6nqu no ocHoBy npepaqyHa

$nxancnjcxux useeurraja IHocrpaHor nocn0Ba]ba



Fpyna

paqyHa

, PaqYH

no3rul,lJA AOn
Hanouexa

6poj

Hgxoc

Kpajlbe cralrre
31.',12.2018.

floqerxo cralbe
0't .0't .20't 8.

1 2 3 4 5 6

335

2. Ao6nqn rnn ry6uqu oA r,'tHcrpyMeHara 3aurhre Hero
ynatatba y IHocTpaHo nocJroBarbe

a) Ao6t,rr.ln 2013

6) ry6uqu 2014

JJO

3. ,4o6uqr nnn ry5utlu no ocHoBy r,rHcrpyMeHara 3auJr[Te
pusuxa (xequnra) noevaxor rora

a) ao6nqu 2015

6) ry6uqu 2016

337

4. Aodtzru rtnu ry1utqu no ocHoBy xapruja oA BpeAHocrtl
pacnonox[Br4x sa npo4ajy

a) Ao6uqu 2017

6) ry6uqr 2018

r. ocTAIlt/ SPvTo cBEosyxBATHr/r IO6[/TAK (2003 +

2005 + 2007 + 2009 + 201 1 + 2013 + 201 5 + 2017) - (2004 +

2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) > 0
2019

ll. ocTAIlt4 EPvTo cBEoEyxBATHil rysrllAK (2004 +

2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 +

2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) > 0
2024

lll. noPE3 HA ocTAItt/ cBEoEyxBATHil EO6I/TAK t/fl14
TYSK1TAK NEPilOEA 2021

rv. HETO OCTAnil CBEOEyXBATHT/ EO6[/TAK (2019 -
2020-2021)>0 2022

v. HETO OCTAflt/ CBEOEyXBATHn fysnrAR e020 -
2019+2021)>0 2023

B. YKYNAH HETO CBEOEYXBATH14 PE3Y'ITAT
nEProAA

r. vKynAH HETO CBEOEyXBATHT4 EO6[/TAK (2001 - 2002
+ 2022 - 2023) > 0

2024 260 520

ll. vKvnAH HETO CBEOEyXBATHI4 TyEt/iTAK (2002 - 2001
+ 2023 - 2022) > 0

2025

r. vKynAH HETO CBEOEyXBATHI4 AOE]4TAK l4nh
ryEUTAK (2027 + 20281= AOn 202420 unu AOn 2025 >

0
2026

1. flpunucan BehnHcniM BnacHilllr/Ma KanilTana 2027

2. llpnnucan BnacH h qr4 Ma xojur ireuajy xoHrpoay 2028

y tlnwv ,J)-t -rL-f,*nr"t/< r'

AaHa 19.02. 2020. ro,qilHe

O6pasaq nponilcaH flpaernnurou o ca,qpxuHu n Qopnara
("Cnyx6enn rnacHurK PC", 6p. 9512014 u 14412014)

'i.rii J/,
Kh 3acTynHuK

3aApyre il npeAy3erHuKe



llonyruaea npaBHo ntaqe - npe,qy3erHuK

MaruvHur 6poj 0 7 2 6 1 0 6 3 Ufu$pa flenarHocrn 7 I 1 1 nr5 1 0 0 3 3 4 6 4 7

Hasile JaeHo npegysehe 3aeo4 sa yp6anugau Huur

Ce4rure yn.7.jynu 6p.6, Huur

143BElXTAJ
3a neproA oA

O TOKOB]4MA
1.1.2019. ao 31.12.

TOTOB14HE
2019. roAuHe

flosuqlrja AOn
l4sxoc

Teryha roArua flperxoAxa roglrHa

1 2 3 4

A. TOKOBI,I TOTOB]4HE U3 NOCNOBHI4X AKTI4BHOGTI4

l. flprnusu roroBuHe u3 nocnoBHurx aKTurBHocrr4 ('1 ao 3)
3001 107911 10801 1

1. Flpo4aja I npuMJbeHu aBaHcur 3002 107579 {05899

2. flpunaruene KaMare il3 nocfloBHrlx aKTuBHocrt/ 3003

3. Ocrann npuanBu [3 peAoBHor nocnoBaba 3004 332 2112

ll. OAnraer,l roroBuHe u3 nocnoBHr4x aKTilBHocrr4 ('l no 5) 3005 109078 1 10269

1. lzlcnrare Ao6asrbaquMa I Aaru aBaHcta 3006 13264 '127',16

2. 3apa4e, HaKHaAe sapaAa il ocraflu nrqHn pacxo4til 3007 76114 73936

3. flnahene xanltare 3008 25 '|.2

4. llopes na 4o6urax 3009 56

5. O4rueu no ocHoBy ocranux jaeriux npuxo4a 301 0 19619 23605

lll. Hero nphnuB roroBuHe il3 nocnoBHrrx axrnanocru (l-ll) 301 1

lV. Hero oAnIB roroBr4He [3 nocnoBHr4x axrneuocrn (ll-l) 3012 1167 2258

E. TOKOB]4 FOTOBI4HE H3 AKTI4BHOCTI4 I4HBECTI4PAHrA

I. [lpnnuen roroBr/He il3 aKluBHocrr4 14HBecrupaba (1 go 5)
301 3

'l . l-lpo4aja axquia n yAena (nero nprnusu) 3014

2. l-1po4aja nenirarepujanne !4MoBuHe, HeKperHrHa, nocrpojersa, onpeMe u 6uonoruxux
coeacraBa

301 5

3. Ocraru $unaucujcru nracMaHh (uero npunueu) 301 6

4. flpururuene KaMare u3 aKTuBHocrr4 r4HBecrupaba 3017

5. fl pmnaruene .quBrirAeHAe 301 I

ll. O4nrasra roroBr4He il3 aKluBHocrr4 r4HBecruparba (1 4o 3) 3019 1429 903

1. Kynoenxa axquja u y4ena (nero oAnr4Bt/) 3020

2. Kynoerana neuarepujanne IMoBilHe, HeKperHuHa, nocrpojerua, onpeMe u 6uonouxux
cpeAcTaBa

3021 1429 903

3. Ocran[ $unaxcrjcxn nflacMaHu (Hero oAnurB[) 3022

lll. Hero nptalrr,tB roroBhHe u3 aKTvrBHocrr4 raueecrraparsa (l-ll) 3023

lV. Hero oAnuB roroBuHe il3 aKTurBHocru rxeecrupaua (ll-l) 3024 1429 903

B. TOKOB14 TOTOBI4HE 143 AKTI4BHOCT]4 OI4HAHCI4PAI.bA

I. flpunre[ roroBhHe [3 aKT[BHocrr4 dunancuparua ('l ao 5)
3025

1. Yeehabe ocHoBHor Kanrrafla 3026

2. flyropovxr KpeAur!4 (nero npunuem) 3027



flosuuuja AOn
Hauoc

Texyha roAlrHa Ilperxogra roAxHa

1 2 3 4

3. Kparxopovnu KpeA[rr4 (nero nprnueu) 3028

4. Ocrane AyropoqHe o6aeese 3029

5. Ocrane KparKopoqHe o6aeege 3030

ll. OAnraeu roroBuHe u3 aKTrBHocru $unancrpaua (1 no 6) 3031 52 17

1. Orxyn concrBeHnx axquja u yAena 3032

2. flyropovnr,r KpeA[rr4 (o4nneu) 3033

3. Kparxopovxu KpeAurrr (o,qnueu) 3034

4. Ocrane o6aeeoe (o4nuer) 3035

5. Onuaucujcxu nusunr 3036

6. [4cnnahene ArBrAeHAe 3037 52 17

lll. Hero npunuB roroBrHe u3 aKruBHocrt4 $urancupaiua (l-ll) 3038

lV. Hero oAfluB roroBvrHe u3 aKruBHocrn $unancupaua (ll-l) 3039 52 17

T. CBErA nPUnUB TOTOB14HE (3001 + 3013 + 302s) 3040 107911 10801 I
E. CBErA OAflUB TOTOB]4HE (3005 + 3019 + 3031) 3041 1 10559 1 1 1189

b. HETO nPrnUB TOTOBT4HE (3040 - 3041) 3042

E. HETO OAI|IB TOTOBT4HE (3041 - 3040) 3043 2648 3178
x. roroBl4HA HA nOqETKy OEPAL{yHCKOr nEPnOAA 3044 2872 6050

3. NO3UT]4BHE KYPCHE PA3NIKE NO OCHOBY NPEPAqYHA TOTOB]4HE 3045

14. HETAT]4BHE KYPCHE PA3nIKE nO OCHOBy nPEPAqyHA TOTOBI,IHE 3046

J. TOTOB]4HA HA KPAJY OEPAT{YHCKOT NEPhOAA
(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)

3047 224 2872

AaHa 19.02. 2020. roALlHe

3aro;pxn 3acrynHUK'*M'Vf'

-



flonyuaea npaBHo nhqe - npegy3erHuK
Marr.{Hil
6ooi 0 7 2 b 1 0 6 ? uJu$pa

AenaTHocTl4
7 1 1 1 t1lA6 1 0 0 3 3 4 b 4 7

Haaile JaeHo npe4ysehe 3aeoA sa yp6axrsaM Hhu

Ce4uure yn.7.jynr 6p.6, Hrur

143BE1UTAJ O NPOMEHAMA HA KANITATIY
3a nepuog oa 1.1.2019. go 31 .12.2019. roArHe

PeA
$vt

6poj

on]/lc
Kounoxexre ranrrana

AOn

30

AOn

31

AOn

32

Ocxoaxh Kannran
Ynucaxu a

xeynnahenlr
KAN[TA'I

Pesepae

1 2 3 4 5

1

floqerxo cralbe npe?xogHe roAxHe Ha

aax 01.01.2018.

a) 4yroenu cafirqo paqyHa 4001 401 9 4037

6) norpaxnu canAo paqyHa 4002 5972 4020 4038

2.

YlcnpaBra uarepujanxo anavajxux
rpeua(a x npoMeHa
paqyHoBoacTBeHrx nofi ltTl4Ka

a) ncnpaere na 4yroenoj crpaHh paqyHa 4003 4021 4039

6) lzlcnpaexe na norpaxxoj crpann
paqyHa 4004 4022 4040

e

Koprroeaxo noqerHo crabe
nperxolHe rorerHe ra gar 01 ,01 . 20'18.

a) xopnroeaxu AyroBHu canAo paqyHa
(1a+2a-26)>0 4005 4023 4041

6) xopnroeanu norpaxHu canAo paqyHa
16 -2a + 26) > 0 4006 5972 4024 4042

4.

flpouexe y nperxognoj 2018. rogusu

a) npouer xa 4yroenoj crpaHu paqyHa 4007 4025 4043

6) npouer xa norpaxnoj crpaHil paqyHa 4008 4026 4044 2048

5

Crare ra xpajy nperxogHe roAHHe
31.12.2018.
a) AyroBH14 canAo par{yHa
(3a+4a-46)>0 4009 4027 4045

6) norpaxur,l cafiAo paqyHa

$6-4a+46)>0 4010 5972 4028 4046 2048

b.

l4cnpaexa uarepujanno rxasajxux
rpguaxa il npoMeHa
DaqvHoEoIcTBeHHX nOnUTXKa

a) ncnpaexe na 4yroenoj crpaHil paLryHa 4011 4029 4047

6) ucnpasxe na norpaxnoj crpanu
oaqvHa

4012 4030 4048

7.

Koprroaaro nogerHo crarue reryhe
roArHa ra gax 01.01 .201 9.

a) xopnroeann AyroBH14 caflAo paqyHa
(5a+6a-66)>0 4013 4031 4049

6) roprroeann norpaxHu cafl,qo paqyHa
(56-6a+66)>0 4014 5972 4032 4050 2048

o.

llpouexe y rexyhoj 2019. rogrxu

a) nporvrer na 4yroenoj crpaHI paLryHa 4015 4033 4051

6) nponler xa norpaxnoj crpaHn paqyHa 401 6 4034 4052 468

9.

Cra*e ua xpajy reryhe ro,qhHe
11.12.2019.

a) AyroBHh canAo paqyHa
(7a+ 8a - 86) > 0

4017 4035 4053

6) norpaxnra canAo paqyHa
(76-8a+86) >0 401 8 5972 4036 4054 2516



Peg
HU

6poj

on14c

Kounoxexre xaflr,trana

AOn

35

AOn

447 u 237

AOn

34

fy6urar
Otxynn exe
concTBeHe

axqrje
Hepacnopehesr Ao6urar

2 6 7 I
lloqerso crabe nperxogHe roguHe Ha

AaH 01.01.2018.

a) 4yrosuu canAo paqyHa 4055 4073 4091

6) norpaxnu canAo paqyHa 4056 4074 4092 2065

2.

l'lcnpaara uarepuJanxo rxavajx rx
rpeuaKa u npoMeHa

a) ucnpaexe Ha AyroBHoj crpaHLr paqyHa 4057 4075 4093

6) racnpaare na norpaxnoj crpanu
DAqVHA

4058 4076 4094

J.

Koprroearo fl oqerHo crahe
nperxof,He ro&uHe Ha eaH 01.01. 2018.

a) xopuroeanu AyroBH14 caflAo paqyHa
(1a+2a-26)>0 4059 4077 4095

6) xopuroeann norpaxHur canAo paLlyHa
(16-2a+26)>0 4060 4078 4096 2065

4.

flporuene y nperxognoj 2018. rof,uuu

a) npouer xa 4yroenoj crpaHu paqyHa 4061 4079 4097 2065

6) npouer xa norpaxnoj crpaH14 paqyHa 4062 4080 4098 520

A

Crarse xa rpajy nperxogxe rogxHe
31.12.2018.

a) 4yroenu canAo paqyHa
(3a+4a-46)>0 4063 4081 4099

6) norpaxxu can.qo patryHa
(36-4a+46)>0 4064 4082 41 00 520

6.

l,lcnpaexa uarepujanxo lxavajarx
rpeulaxa h npoMeHa
oaqvxoBoacTBeHux norltTrKa

a) ucnpasxe na 4yroexoj crpaHu paqyHa 4065 4083 4101

6) ucnpaaxe na norpaxnoj crpanr
DAqVHA

4066 4084 4102

7.

Kopuroaauo noqe?Ho crare reryhe
rograe xa gax 01.01. 2019.

a) KopuroBaHI AyroBHrr canAo paqyHa
(5a+6a-66)>0 4067 4085 41 03

6) xopuroeaxt,t norpaxHvr caaAo paqyHa
(56-6a+66)>0 4068 4086 4104 520

6.

flpouexe y rexyhoj 2019. roAuxn

a) nponlter na 4yroenoj crpaHn paqyHa 4069 4087 4105 520

6) npouer na norpaxnoj crpaHu paqyHa 4070 4088 41 06 649

9

Crabe xa rpajy rexyhe roAHHe
31.12.2A19.
a) 4yroexu can.qo paqyHa
(7a+8a-86)>0 4071 4089 4107

6) norpaxnu canAo paqyHa
(76-Ba+86)>0 4072 4090 41 08 649



PeAun
6poj

onnc

Kounoxexre ocranor pe3ynrara

AOn

330

AOn

331

AOn

332

PeBafloprcaqlroHe
pe3epBe

Arryapcxn
go6uqn nnu

ry6rqu

Ilo6nqx HrH ryExug
no ocHoBy ynaralba y

BnacHnqxe
xHcTpyMeHTe

KanrTana

1 2 I 10 11

1

I'loqerxo crarbe nperxof,He roEHHe Ha AaH
0{.01.2018.

a) AyroBHr4 caflAo paLryHa 4109 4127 4145

6) norpaxnu canAo paqyHa 4110 4128 4146

2

l4cnpaaxa MarepxjanHo 3Ha.{aj}.Hx
rpeBara x npoMeHa paqyHoBogcTBeHhx
NO'lUTllKA

a) ncnpaexe Ha AyroBHoj crpaHr paqyHa 4111 4129 4147

6) r,lcnpaaxe na norpaxnoj crpaHu pallyHa 4112 41 30 4148

I

Kopuroaano noqsrlro cralbe nperxoAHe
ronilHe xa gax 01.01.2018.

a) xopuroeaun AyroBHtr canAo paqyHa (1a +

2a-26)>0 4113 4131 4149

6) xopuroeaxr.l norpaxHvt can4o pavyna (16 -

2a+ 26)>0
4114 4132 4150

4

llpouexe y nperxoAroj 2018. roAuHl,t

a) npoMer na 4yroenoj crpaHil paqyHa 4115 41 33 4151

6) nporrirer xa norpaxnoj crpaHI paqyHa 4116 4134 4152

A

Crarue na rpajy nperxogne roA[He
s,|.12.2018.

a) AyroBH14 caflAo paqyHa
(3a+4a-46)>0 41 17 4135 4153

6) norpaxnu can4o pai{yHa
(36-4a+46)>0 4118 4136 4154

o.

l4cnpaaxa Marep[janxo 3Haqajuux
rpcuara x npoMeHa paqyHoBoAcrBeHxx
NONHTUKA

a) r,tcnpaexe xa 4yroenoj crpaHu paqyHa 4119 4137 4155

6) ucnpaexe Ha norpaxHoj crpaHu paeyHa 4120 41 38 4156

7.

KopHroBaHo noqerHo cralbe reKyhe
roaltHe Ha gax 01.01 . 201 9.

a) Kop[roBaHil AyroBHI4 canAo pa,ryHa (5a +

6a-66)>0 4121 4139 4157

6) xopnroeann norpaxHr,r can4o pavyna (56 -
6a+66)>0 4122 4140 41 58

flpomene y reryhoj 201 9. roguxu

a) npourer na 4yroenoj crpaHil paqyHa 4123 4141 41 59

6) npouer Ha norpaxHoj crpaHu paqyHa 4124 4142 4160

9

Crarue xa xpajy rexyhe rogriHe
31.12.2019.

a) 4yroenu caflAo paqyHa
(7a+8a-86)>0 4125 4143 4161

6) norpaxxu canAo paqyHa
(76-8a+86)>0 4126 4144 4162



Pegxu
6poi

onhc

KoMnoHeHTe ocranor oe3vrrrara

AOn

333

AOn

334 u 335

AOn

336

Ilo6vrqu unn ry6uqn no
ocHoBy yAefla y oGTanoM

Ao6nrxy ranu ry6urxy
npulpyxeHux ApyuraBa

Ilo6nqu unn
ry6rqu no ocHoBy

uHocTpaHor
nocnoBalba 9l

npepaqyHa
$ruarcrjcxrx

rtserutaia

Ao6uqu unu ry6ruu
no ocHoBy xeurHrit

HOtsqaHOr TOKa

1 2 12 13 14

1

lloqerno craHre nperxogHe roAltHe Ha

aax 01.01.2018.

a) AyroBHil canAo paqyHa 41 63 4181 4199

6) norpaxnu canAo paqyHa 4164 4182 4200

2

lrlcnpaexa nrarepujanno 3HaqajHux
rpeuaKa h npoMeHa
paqyHoBogcTBeHrx nonilTuKa

a) r4cnpaBKe Ha AyroBHoJ crpaHu paqyHa 4165 41 83 4201

6) ucnpaexe na norpaxnoj crpanu
NALIVHA

41 66 4184 4202

J.

Kopuroeaxo roqerHo cralbe
rrperxoflHe roAlrHe na nax 01.01.2017.

a) KoprrroBaHu AyroBHu can4o pavyxa (1a
+2a-26)>-0 4167 4185 4203

6) xopuroeanu norpaxHr4 can,qo paqyHa
(16-2a+26)>0 41 68 41 86 4204

4

llpouexe y nperxogxoj 2018. roguxu

a) nponlter ua 4yroenoj crpaHu paqyHa 41 69 4187 4205

6) npouer xa norpaxnoj crpaHu paLlyHa 4170 41 88 4206

q

Craue xa xpajy nperxogHe roAr4He
3'i-j.22018.

a) AyroBH14 cafiAo paqyHa
(3a+4a-46)>0 417 1 4189 4207

6) norpaxxn can4o paqyHa
(36 - 4a + 46) > 0

4172 41 90 4208

b.

l,'lcnpaexa uarepnjanxo 3HaqajHrx
rpeulaxa H nPoMeHa
DaqvHoBoEcTBeHrx nonuTuKa

a) rcnpaBKe Ha AyroBHoJ crpaHu paqyHa 4173 4191 4209

6) ucnpaexe xa norpaxnoj crpaxta
DA\.,IVHA

4174 4192 4210

7.

Kopuroeaxo noi{erHo crarue rexyhe
roAHHe sa gau 0'l .01 .20'19.

a) xopuroeaxu AyroBHrr canAo pa.ryHa (5a
+6a-66)>0 4175 4193 4211

6) xopraroeanu norpaxHu canAo pa\.{yHa

(56-6a+66)>0 4176 4194 4212

8

Fpouene y rexyhoj 2019. roAlruu

a) npouer na 4yroenoj crpaHu palryHa 4177 4195 4213

6) npouer Ha norpaxHoj crpaHu pa'ryHa 4178 41 96 4214

o

Craue na xpaiy reryhe ro.qhHe
31.12.2019.
a) AyroBHu caflAo pa'.{yHa
(7a+8a-86) >0 4179 4197 4215

6) norpaxxu canAo paqyHa
(76 - 8a + 86) > 0

41 80 4198 4216



PeAxn
6poj

onHc

Kounoxexre ocranor pesynrara

AOn

Yxynax l<anrr,rn
ll(pes 16 xon 3 so
xon 15) - I(pen 1a

xon 3 Eo xon 15)l > 0

AOn

FySnrar uaxag
Kanurana [I(peA 1a
xon 3 Ao ron 15) -

I(peA t6 xon 3 Ao
xon 15[ ] 0

AOn

337

flo6r,run ranu ry6rqu no
ocuoey XOB

pacnonoxrBxx ea nPoAajy

1 2 15 16 17

1

Iloqerxo cralbe nperxoAHe roAnHe Ha

saH 01.0'1.20t8.

a) 4yroexu canAo paqyHa 4217
4235

8037
4244

6) norpaxnu canAo pa'.ryHa 4218

2

l4cnpaara uarepnjanxo :xauajxnx
rpeuaKat,l npoMeHa

a) ucnpaBKe na 4yroeroj crpaHh paqyHa 4219
4236 4245

6) ncnpaexe na norpaxnoj crpaHu paLlyHa 4220

Kopnroaaxo noqerHo cralbe
nperxoAHe roAuHe na Aax 01.01. 2018.

a) KopuroBaHu AyroBHul can4o pavyna (1a
+2a-26)>0 4221

4237

8037
4246

6) xopuroeaxu norpaxHu caflAo paqyHa
(16 -2a + 26) > 0

4222

4.

Ilpouexe y nperxogxoj 2018. rognxu

a) npouer ra 4yroenoj crpaHI paqyHa 4223 4238

503
4247

6) npouer na norpaxnoj crpaHu paqyHa 4224

5.

Crase ra xpajy nperxogHe roAuHe
3:1.12.2018.

a) 4yrosnr canAo paeyHa
(3a+4a-46) >0 4225

4239

8540
4248

6) no-rpaxuu canAo paqyHa
(36-4a+46)>0 4226

6.

l4cnpaaxa uareprjanmo auavajnux
rpeuaKa x npoMeHa
paqyHoBoAcTBeHHx nonrTilra

a) ucnpaexe na 4yroenoj crpaHlr paqyHa 4227
4240 4249

6) urcnpaaxe na norpaxxoj crpaHr paqyHa 4228

7.

Kopuroeano noqerHo crarr,e rexyhe
roArHe Ha gan 01.01 . 201 9.

a) ropuroeaxn.qyroBHtr can4o pavyna (5a
+6a-66)>0 4229

4241

8540
4250

6) xopurosaxn norpaxHu canrqo paqyHa
(56-6a+66)>0 4230

n

llpouexe y rexyhoj 2019. roAvtxu

a) npouer Ha AyroBHoj crpaHu paqyHa 4231
4242

596
4251

6) npomer Ha norpaxHoj crpaHil paqyHa 4232

o

Crarue xa xpajy reryhe roguHe
31.12.2019.

a) AyroBHr4 caflAo paqyHa
(7a+8a-86)>0 4233

4243 9137
4252

6) norpaxxu canAo paqyHa
(76-8a+86)>0 4234

-.-.-: 
li:lill l1-

. i.t,riA ,.',i

,n''.
'i'rip-diI .r
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AaHa 19.02. 2020. roArHe



НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ НА ДАН
И ЗА ГОДИНУ КОЈА СЕ ЗАВРШАВА

31. ДЕЦЕМБРА 2019. ГОДИНЕ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ"
НИШ

19.02.2020. године
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ЈП "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ" НИШ
Напомене уз финансијске  извештаје за годину која се завршава на дан 31. децембра 2019. године

(Сви износи су изражени у  000 РСД, осим ако није другачине назначено)

1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавно Предузеће "Завод за убранизам" Ниш,  Ул. 7. јули бр. 6,  формиран је Решењем Народног
одбора Општине Ниш број 55809 од 29.децембра 1958. године као Завод за урбанизам, а његово
фактичко постојање датира од 1. априла 1959. г. када почиње да ради са осам сарадника. Завод се
брзо кадровски оспособљавао, па је за мање од годину дана имао већ 25 сарадника разних струка.
У протеклих 55. година постојања, Завод за урбанизам доживео је више организационих промена,
али је увек остајао као целина, што је омогућавало континуални развојни пут.

Прва промена била је прерастање Завода за убранизам у Завод за убранистичко и регионално
просторно планирање 1969. године.

Интеграцијом Завода са  Заводом за комунално уређење 1971. године формирана је Дирекција за
урбанизам и комуналну изградњу која се 1978. године трансформисала у Дирекцију за урбанизам,
изградњу и реконструкцију, Ниша и даље остао као целина.

1989. године Дирекција за кратко добија статус Друштвеног предузећа, да би се 1990. године Завод
поново осамосталио као Јавно предузеће Завод за просторно и урбанистичко.  Од 1995. године
Завод  поново  добија  свој  стари  оригинални  назив  и  послује  као  Јавно  предузеће  Завод  за
урбанизам, Ниш.

Све организационе промене, које су најчешће биле везане за промене Законом условљених облика
обављања  делатности,  искоришћене  су  за  стварање  све  повољнијих  услова,  за  остваривање
функција просторног и урбанистичког планирања.

У 2013. години, доношењем Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа
Завод за урбанизам Ниш („Службени лист града Ниша“, број 38/13) и (новог) Статута усклађено је
пословање предузећа са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12) и
Законом  о  јавним  набавкама  („Службени  гласник  РС“,  број  124/12).  Регистрација  усклађивања
јавног предузећа је, према законској обавези, извршена у Агенцији за привредне регистре (Решење
број БД 108218/2013 од 10.10.2013. године). 

Најзначајније  новине  које  се  уводе  овим  документима  су:  (1)  успостављање  једнодомног
управљања што значи да  су  органи предузећа  надзорни одбор  и  директор  и  (2)  предузеће је
носилац искључивог  права на  обављање делатности  просторног  и  урбанистичког  планирања и
техничке документације за објекте од јавног интереса на подручју и за потребе града Ниша. 

Пословно име: ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

Седиште: 18000 Ниш, Улица 7. јули број 6, Г.О. Медијана

Претежна делатност: 7111 - архитектонска делатност

Матични број: 07261063

ПИБ: 100334647

ЈББК: 81692

Надлежни орган: Градска управа Града Ниша

Секретаријат за планирање и изградњу Града Ниша

Величина Предузећа:                           Мало

Просечан број запослених у Предузећу за годину за коју се врши ревизија финансијских извештаја
je 71.

Оснивач са 100 % удела у капиталу: Град Ниш 
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ЈП "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ" НИШ
Напомене уз финансијске  извештаје за годину која се завршава на дан 31. децембра 2019. године

(Сви износи су изражени у  000 РСД, осим ако није другачине назначено)

2.  ОСНОВЕ  ЗА  САСТАВЉАЊЕ  И  ПРЕЗЕНТАЦИЈУ  ФИНАНСИЈСКИХ
ИЗВЕШТАЈА

Основе за састављање финансијских извештаја

Финансијски  извештаји  Предузећа  укључују  Биланс  стања  на  дан  31.  децембра  2019.  године,
Биланс успеха и Извештај о осталом резултату, Извештај о променама на капиталу,  Извештај о
токовима готовине и Напомене уз финансијске извештаје.  

Вођење пословних књига,  признавање и процењивање имовине и обавеза,  прихода и расхода,
састављање,  приказивање,  достављање  и  обелодањивање  финансијских  извештаја  врши  се  у
складу  са  законском  и  професионалном  регулативом,  која  подразумева  примену  Закона  о
рачуноводству (Службени гласник РС, бр. 62/2013, 30/2018  и 73/2019 – др.закон), Међународних
стандарда финансијског извештавања (ИФРС)  за мале и средње ентитете ("Службени Гласник РС"
бр.  117/2014.).  

Презентација финансијских извештаја

Финансијски  извештаји  Предузећа  за  период  од  01.  јануара  до  31.  децембра  2019.  године
презентиовани  су  у  форми  предвиђеној  Законом  о  рачуноводству  (Службени  гласник  РС,  бр.
62/2013, 30/2018 и 73/2019 – др.закон) и Правилником о садржини и форми образаца финансијских
извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике (Службени гласник
РС, бр. 114/2006,119/2008, 2/2010, 101/2012, 118/2012 и 95/2014).
 
Износи у финансијским извештајима су исказани у хиљадама динара (РСД), то јест у валути која
представља званичну извештајну валуту у Републици Србији. 

Начело сталности пословања

Приложени финансијски извештаји су састављени на основу начела сталности пословања. 

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 

Састављање финансијских извештаја извршено је у складу са општим рачуноводственим начелима,
заснованим на мерењу по историјској  вредности (набавној  вредности)  осим у случајевима када
МСФИ  не  захтевају  другачији  основ  вредновања  на  начин  који  је  описан  у  значајним
рачуноводственим  политикама,   уз  наведену  процену  свих  релевантних  догађаја  који  утичу  на
стање имовине и обавеза на дан састављања финансијских извештаја.

Основне  рачуноводствене  политике  примењене  код  састављања  ових  финансијских  извештаја
наведене су у даљем тексту:

3.1.  Правила процењивања - основне претпоставке

Финансијски извештаји су састављени на начелу настанка пословног догађаја (начело узрочности)
и начелу сталности пословања.

Према начелу настанка пословног догађаја, пословни догађај се признаје када је настао и укључује
се у финансијске извештаје у периоду на који се односи, независно од пријема исплате новца у
вези са тим пословним догађајем.

Финансијски  извештаји  су  састављени  под  претпоставком  да  ће  Предузеће  да  послује  у
неограниченом временском периоду и да ће да настави са пословањем и у догледној будућности.
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3.2. Признавање елемената финансијских извештаја

Средство се признаје у билансу стања када је вероватно да ће по основу коришћења средстава
будуће економске користи притицати у Предузеће и када средство има набавну вредност или цену
коштања или вредност која може да се поуздано измери.

Обавеза се признаје у билансу стања када је вероватно да ће одлив ресурса који садржи економске
користи проистећи из подмирења садашњих обавеза и када се износ обавезе која ће се подмирити
може поуздано да измери.

Приход се признаје у билансу успеха када је повећање економских користи повезано са повећањем
средства  или  смањењем  обавеза  које  могу  поуздано  да  се  измере,  односно  да  признавање
прихода настаје истовремено са признавањем повећања средстава или смањења обавеза.

Расходи  се  признају  у  билансу  успеха  када  смањење  економских  користи  које  је  повезано  са
смањењем  средстава  или  повећањем  обавеза  може  поуздано  да  се  измери,  односно  да
признавање  расхода  настаје  истовремено  са  признавањем  пораста  обавеза  и  смањењем
средстава.

Капитал се исказује у складу са финансијским концептом капитала као уложени новац или уложена
куповна моћ и представља нето имовину Предузећа. Из финансијског концепта капитала проистиче
концепт  очувања  капитала.  Очување  капитала  мери  се  номиналним монетарним јединицама  –
РСД. По овом концепту добитак је зарађен само ако финансијски (или новчани) износ нето имовине
на крају периода премашује финансијски (или новчани) износ нето имовине на почетку периода,
након укључивања било каквих расподела власницима или доприноса власника у току године.

3.3.  Учинци промена курсева стране валуте - Прерачунавање страних средстава плаћања и
рачуноводствени третман курсних разлика

Пословне промене настале у страној валути су прерачунате у динаре по средњем курсу утврђеном
на Међубанкарском тржишту девиза, који је важио на дан пословне промене.

Средства  и  обавезе  исказане  у  страној  валути  признају  се  по  средњем  курсу  утврђеном  на
Међубанкарском тржишту девиза, који је важио на дан настанка трансакције.

Нето позитивне или негативне курсне разлике настале приликом пословних трансакција у страној
валути и приликом прерачуна позиција биланса стања исказаних у страној валути књижене су у
корист или на терет биланса успеха као добици или губици по основу курсних разлика.

Немонетарне ставке које се вреднују по принципу историјског трошка израженог у страној валути
прерачунате по историјском курсу важећем на дан иницијалне трансакције. 

Средњи  курсеви  најзначајнијих  валута  који  су утврђени  на  међубанкарском  тржишту  девиза,
примењени за прерачун девизних позиција биланса стања у динаре, за поједине главне валуте су
били следећи: 

31.12.2019. 31.12.2018.
EUR 117,5928 118,1946
USD 104,9186 103,3893
CHF 108,4004 104,9779

3.4. Трошкови позајмљивања

Трошкови  позајмљивања  се  односе  на  камате  и  друге  трошкове  који  настају  у  вези  са
позајмљивањем средстава. Трошкови позајмљивања који се могу непосредно приписати стицању,
изградњи  или  изради  средства  (инвестиције)  које  се  оспособљава  за  употребу,  укључују  се  у
набавну вредност или цену коштања тог средства. Остали трошкови позајмљивања признају се као
расход периода у коме су настали.
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3.5. Умањење вредности нефинансијске имовине

На дан сваког биланса стања, Предузеће преиспитује књиговодствену вредност своје материјалне
и нематеријалне имовине да би утврдило да ли постоје индикације да је дошло до губитка по
основу умањења вредности имовине. Уколико такве индикације постоје, процењује се надокнадиви
износ  средства  да  би  се  могао  утврдити  евентуални  губитак.  Ако  није  могуће  проценити
надокнадиви  износ  појединог  средства,  Предузеће процењује  надокнадиви  износ  јединице  која
генерише новац, а којој то средство припада.

Надокнадива вредност је нето продајна цена или вредност у употреби, зависно од тога која је виша.

Ако  је  процењен  надокнадиви  износ  средства  (или  јединице  која  генерише  новац)  мањи  од
књиговодствене  вредности,  онда  се  књиговодствена  вредност  тог  средства  умањује  до
надокнадивог  износа.  Губици  од  умањења  вредности  признају  се  одмах  као  расход,  осим  ако
средство  претходно  није  било  предмет  ревалоризације.  У  том  случају  део  губитка,  до  износа
ревалоризације, признаје се у оквиру промена на капиталу.

3.6. Нематеријална улагања

Нематеријална  улагања се  признају  само  када  је  вероватно  да  ће  од  тог  улагања  притицати
економске  користи  и  када  је  набавна  вредност  улагања  поуздано  мерљива,  а  обухватају  се:
улагања  у  развој,  концесије,  патенти,  франшизе,  лиценце,  улагања  у  осталу  нематеријалну
имовину  (у  оквиру  којих  су  дугорочно  плаћени  трошкови  закупа,  право  коришћења  државног
земљишта).  Почетно  признавање  нематеријалних  улагања  врши  се  по  набавној  вредности.
Обрачун амортизације врши се од почетка наредног месеца у односу на месец када је стављено у
употребу.

Амортизација  се  обрачунава  пропорционалном  методом,  применом  стопа  које  се  утврђују  на
основу процењеног корисног века средстава, применом стопа од 20% (за софтвере и лиценце).

3.7. Некретнине, постројења и опрема

Некретнине, постројења и опрема се иницијално признају по набавној вредности, односно по цени
коштања за средства израђена у сопственој режији.  Набавну вредност чини фактурна вредност
увећана  за  све  трошкове  које  се  могу  директно  приписати  довођењу  ових  средстава  у  стање
функционалне приправности.

Опрема  се  капитализује  ако  је  век  њеног  коришћења  дужи  од  једне  године  и  ако  је  њена
појединачна вредност већа од вредности прописане пореским прописима.

Накнадна улагања у некретнине, постројења и опрему, која имају за циљ продужење корисног века
употреба или повећање капацитета, повећавају књиговодствену вредност

Након  почетног  признавања,  некретнине,  постројења  и  опрема  се  књиже  по  њиховој  набавној
вредности  умањеној  за  укупну  евентуалну  акумулирану  амортизацију  и  укупне  евентуалне
акумулиране губитке због умањења вредности.

Амортизација некретнина, постројења и опреме се обрачунава на вредност некретнина, постројења
и опреме на почетку године, односно на набавну вредност опреме стављене у употребу током
године, применом пропорционалне методе у току процењеног корисног века употребе средстава, уз
примену следећих стопа:
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Назив Корисни век Стопа у %
Грађевински објекти високоградње – пословна зграда 40-65 1,5% - 3,0%
Опрема (производна и преносна опрема и постројења) 5-20 5-20%
Погонски и пословни инвентар (стројеви, алати, транспортна средства и
уређаји) 5-10 10-20%

Намештај, пословни инвентар у трговини, угоститељству и туризму и сл. 5-10 10-20%
Канцеларијска опрема 4-10 10-25%
Путничка моторна возила, возила на моторни погон и прикључни 
уређаји 5-10 5-10%

Рачунарска опрема, телекомуникациона опрема 3-5 5% - 20%

Обрачун амортизације почиње од наредног месеца у односу на месец у којем је средство стављено
у употребу. Амортизационе стопе се могу ревидирати сваке године ради обрачуна амортизације
која  одражава стварни утрошак ових средстава у току пословања и преостали намеравани век
њиховог коришћења.

Средство  се  искњижава  из  евиденције  у  моменту  отуђења  или  уколико  се  не  очекују  будуће
економске користи од употребе тог средства. Добици или губици по основу продаје или отписа
средства (као разлика између нето продајне вредности и књиговодствене вредности) признају се у
билансу успеха одговарајућег периода.

3.9. Залихе: Алат и инвентар

Залихе се вреднују по набавној вредности, односно цени коштања, или нето продајној вредности, у
зависности која је нижа.

Набавна  вредност  укључује  вредност  по  фактури  добављача,  увозне  дажбине,  транспортне
трошкове  и  друге  зависне  трошкове  набавке.  Цена  коштања  обухвата  трошкове  директног
материјала, директног рада и индиректне трошкове производње.  Трошкови су укључени у цену
коштања на бази нормалног степена искоришћености капацитета, не укључујући трошкове камата и
трошкове периода.

Нето  продајна  вредност  представља вредност  по  којој  залихе  могу  бити  продате  у  тржишним
условима пословања, након умањења за трошкове продаје. 

Алат и инвентар се отписују 100% приликом издавања у употребу. 

3.10. Финансијски инструменти

3.10.1. Класификација финансијских инструмената

Финансијска  средства  укључују  дугорочне  финансијске  пласмане,  потраживања  и  краткорочне
финансијске пласмане,  готовину и готовинске еквиваленте.  Предузеће класификује  финансијска
средства  у  неку  од  следећих  категорија:  средства  по  фер  вредности  кроз  биланс  успеха,
инвестиције које се држе до доспећа, кредити (зајмови) и потраживања и средства расположива за
продају.  Класификација  зависи  од  сврхе  за  коју  су  средства  стечена.  Руководство  Предузећа
утврђује класификацију финансијских средстава приликом иницијалног признавања.

Финансијске обавезе укључују дугорочне финансијске обавезе, краткорочне финансијске обавезе,
обавезе из пословања и остале краткорочне обавезе. 

3.10.2. Метод ефективне камате

Метод ефективне камате је метод израчунавања амортизоване вредности финансијског средства
или финансијске обавезе и расподеле прихода од камате и расхода од камате током одређеног
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периода. Ефективна каматна стопа је каматна стопа која дисконтује будуће готовинске исплате или
примања током очекиваног рока трајања финансијског инструмента или где је прикладно, током
краћег периода на нето књиговодствену вредност финансијског средства или финансијске обавезе. 

3.10.3. Готовина и готовински еквиваленти

Под  готовином  и  готовинским  еквивалентима  подразумевају  се  новац  у  благајни,  средства  на
текућим  и  девизним рачунима  као  и  краткорочни  депозити  до  три  месеца  које  је  могуће  лако
конвертовати у готовину и који су предмет ниског ризика од промене вредности.

3.10.4. Кредити (зајмови) и потраживања

Потраживања од купаца, кредити (зајмови) и остала потраживања и пласмани са фиксним или
одредивим плаћањима која се не котирају на активном тржишту, класификују се као потраживања и
кредити (краткорочни зајмови) и потраживања. 

Кредити и  потраживања вреднују  се  по амортизованој  вредности,  применом методе ефективне
камате,  након  умањења  вредности  по  основу  обезвређења.  Приход  од  камате  се  признаје
применом метода ефективне камате, осим у случају краткорочних потраживања, где признавање
прихода од камате не би било материјално значајно.

3.11. Исправка вредности потраживања 

Исправка  вредности  сумњивих  и   спорних  потраживања  је  извршена  на  основу  процењених
губитака услед немогућности купаца да испуне своје обавезе у року који прелази рок толеранције
наплативости потраживања. Процена руководства је заснована на старосној анализи потраживања
од  купаца,  историјским  отписима,  кредитној  способности  купаца  и  променама  у  постојећим
условима продаје. Ово укључује и претпоставке о будућем понашању купаца и очекиваној будућој
наплати. Промене у условима пословања, делатности или околностима везаним за одређене купце
могу  да  имају  за  последицу  корекцију  исправке  вредности  сумњивих  и  спорних  потраживања
обелодањене у приложеним финансијским извештајима.

3.12. Умањења вредности финансијских средстава

На дан сваког биланса стања Предузеће процењује да ли постоје објективни докази да је дошло до
умањења вредности финансијског средства или групе  финансијских средстава (осим средстава
исказаних по фер вредности кроз биланс успеха). Обезвређење финансијских средстава се врши
када постоје објективни докази да су, као резултат једног или више догађаја који су се десили након
почетног признавања финансијског средства, процењени будући новчани токови средстава бити
измењени.

Обезвређење  (исправка  вредности)  потраживања  врши  се  индиректно  за  износ  доспелих
потраживања  која  нису  наплаћена  у  периоду  од  120  дана  од  датума  доспећа  за  плаћање,  а
директно  ако  је  немогућност  наплате  извесна  и  документована.  Промене  на  рачуну  исправке
вредности потраживања евидентирају се у корист или на терет биланса успеха. Наплата отписаних
потраживања укључује се у билансу успеха као остали приход.

3.13. Остале финансијске обавезе

Остале финансијске обавезе, укључујући обавезе по кредитима, иницијално се признају  по фер
вредности примљених  средстава, умањене за трошкове трансакције.

Након почетног признавања, остале финансијске обавезе се вреднују по амортизованој вредности
коришћењем метода ефективне камате. Трошак по основу камата се признаје у билансу успеха
обрачунског периода.
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3.14. Порез на добитак 

3.14.1. Текући порез

Порез  на  добитак  представља  износ  који  се  обрачунава  и  плаћа  у  складу  са  прописима  о
опорезивању Републике Србије. Коначни износ обавезе пореза на добитак утврђује се применом
пореске  стопе  од  15% на  пореску  основицу  утврђену  у  пореском  билансу  Предузећа.  Пореска
основица приказана у пореском билансу укључује добитак приказан у званичном билансу успеха
који се коригује за сталне разлике које су дефинисане прописима о опорезивању порезом на добит
Републике Србије. 

Републички прописи не предвиђају да се порески губици из текућег периода могу користити као
основа за повраћај пореза плаћеног у претходним периодима. Међутим, губици из текућег периода
могу се користити за умањење пореске основице будућих обрачунских периода, али не дуже од 5
година. 

3.14.2. Одложени порез

Одложени  порез  на  добитак  се  обрачунава  коришћењем  методе  утврђивања  обавеза  према
билансу стања, за привремене разлике произашле између књиговодствене вредности средства и
обавеза  у  финансијским  извештајима  и  њихове  одговарајуће  пореске  основице  коришћене  у
израчунавању  опорезивог  добитка.  Одложене  пореске  обавезе  се  признају  за  све  опорезиве
привремене разлике, док се одложена пореска средства признају у мери у којој је вероватно да ће
опорезиви добици бити расположиви за коришћење одбитних привремених разлика.

Одложени порез се обрачунава по пореским стопама за које се очекује да ће се примењивати у
периоду када се средство реализује или обавеза измирује. Одложени порез се евидентира на терет
или у корист биланса успеха, осим када се односи на позиције које се евидентирају директно у
корист или на терет капитала, и у том случају  се одложени порез такође распоређује  у оквиру
капитала.

3.15. Примања запослених

3.15.1. Порези и доприноси на зараде и накнаде зарада

У складу са прописима који се примењују у Републици Србији,  Предузеће је у обавези да плаћа
доприносе  државним  фондовима  којима  се  обезбеђује  социјална  сигурност  запослених.  Ове
обавезе  укључују  доприносе  за  запослене  на  терет  послодавца  у  износима  обрачунатим  по
стопама прописаним релевантним законским прописима.  Предузеће је,  такође,  обавезно  да  од
бруто плата запослених обустави доприносе и да их, у име запослених, уплати тим фондовима.
Доприноси на  терет  послодавца и  доприноси на  терет  запосленог  се  књиже на  терет  расхода
периода на који се односе.

Предузеће није укључено у друге облике пензијских планова и нема никаквих обавеза по овим
основама.

3.15.2. Отпремнине

У складу са Законом о раду и  интерним актима,  Предузеће има обавезу да запосленом исплати
отпремнину приликом одласка у пензију у износу три месечне зараде коју је запослени остварио за
месец  који  претходи  месецу  у  коме му престаје  радни  однос,  односно  у  висини  три  просечне
месечне зараде исплаћене код Послодавца за месец који претходи месецу у коме му престаје
радни однос,  ако је  то за запосленог  повољније. Предузеће није  за извештајну годину вршило
резервисања по претходном основу.
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3.15.3. Јубиларне награде

Поред  тога,  Предузеће је  у  обавези  да  исплати  и  јубиларне  награде  за  10,  20  и  30  година
непрекидног рада у Предузећу. Јубиларна награда се утврђује на основу износа просечне месечне
зараде у Предузећу, остварене у месецу који претходи месецу исплате, и то:
- за 10 година проведених у Предузећу 120% просечне зараде у Предузећу;
- за 20 година проведених у Предузећу 160% просечне зараде у Предузећу;
- за 30 година проведених у Предузећу 200% просечне зараде у Предузећу.

3.16. Лизинг

Лизинг се класификује као финансијски лизинг у свим случајевима када се уговором о лизингу на
Предузеће преносе сви ризици и користи које произилазе из власништва над средствима. Сваки
други лизинг се класификује као оперативни лизинг. 

Средства  која  се  држе  по  уговорима  о  финансијском  лизингу  се  признају  у  билансу  стања
Предузећа у висини садашњих минималних рата лизинга утврђених на почетку периода лизинга.
Одговарајућа  обавеза  према  даваоцу  лизинга  се  укључује  у  биланс  стања  као  обавеза  по
финансијском лизингу. Средства која се држе на бази финансијског лизинга амортизују се током
периода корисног века трајања, у зависности од тога који је од ова два периода краћи.

Закупи код којих закуподавац задржава значајнији део ризика и користи од власништва класификују
се  као  оперативни  лизинг.  Плаћања  по  основу  уговора  о  оперативном  лизингу  признају  се  у
билансу успеха равномерно као трошак током периода трајања лизинга.

3.17. Приходи и расходи 

Приходи од продаје робе, производа и извршених услуга признају се у билансу успеха под условом
да су  сви  ризици и  користи  прешли  на  купца.  Приходи  од продаје  се  евидентирају  у  моменту
испоруке робе и производа или извршења услуге.  Приходи се исказују  по фактурној вредности,
умањеној  за  одобрене  попусте  и  порез  на  додату  вредност.   Уговорени приходи  од  услуга  се
признају према степену извршења.

Трошкови позајмљивања се признају као расод у периоду када су настали, без обзира како се
користе позајмљена средства. Расходи се обрачунавају по начелу узрочности прихода и расхода.

3.18. Ванбилансна средства и обавезе

Ванбилансна  средства/обавезе  укључују:  средства  која  нису  у  власништву  Предузећа,
потраживања/обавезе по инструментима обезбеђења плаћања као што су гаранције и други облици
јемства и др. 

У ванбилансној евиденцији посебно се евидентирају сви уговорени послови, по уговореним ценама
са ПДВ.

4. ЗНАЧАЈНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ 

Састављање  финансијских  извештаја  захтева  од  руководства  Предузећа  да  врши  процене  и
утврђује претпоставке које могу да имају ефекта на презентоване вредности средстава и обавеза и
обелодањивање  потенцијалних  потраживања  и  обавеза  на  дан  састављања  финансијских
извештаја, као и прихода и расхода у току извештајног периода. Ове процене и претпоставке су
засноване  на  претходном  искуству,  текућим  и  очекиваним  условима  пословања  и  осталим
расположивим информацијама на  дан састављања финансијских  извештаја.  Стварни резултати
могу да се разликују од процењених износа.
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(Сви износи су изражени у  000 РСД, осим ако није другачине назначено)

Најзначајнија подручја која од руководства захтевају вршење процене и доношење претпоставки
представљена су у даљем тексту:

4.1. Корисни век некретнина, постројења и опреме

Предузеће  процењује  преостали  корисни  век  некретнина,  постројења  и  опреме  на  крају  сваке
пословне  године.  Процена  корисног  века  некретнина,  постројења  и  опреме  је  заснована  на
историјском  искуству  са  сличним  средствима,  као  и  предвиђеним  техничким  напретком  и
променама економских и индустријских фактора.

Ове процене могу да имају материјално значајан ефекат на књиговодствену вредност некретнина,
постројења и опреме као и на износ амортизације текућег обрачунског периода.

4.2. Умањење вредности имовине

На  дан  биланса  стања,  Предузеће  врши  преглед  књиговодствене  вредности  материјалне  и
нематеријалне  имовине  и  процењује  да  ли  постоје  индикације  за  умањење  вредности  неког
средства.  Приликом  процењивања  умањења  вредности,  средства  која  готовинске  токове  не
генеришу независно додељују се одговарајућој јединици која генерише новац. Накнадне промене у
додељивању  јединици  која  генерише  новац  или  у  времену  новчаних  токова  могу  да  утичу  на
књиговодствену вредност новчаних токова.

4.3. Исправка вредности потраживања

Исправка вредности сумњивих и спорних потраживања је извршена на основу процењених губитака
услед  немогућности  купаца  да  испуне  своје  обавезе  у  року  који  прелази  рок  толеранције
наплативости потраживања. Процена руководства је заснована на старосној анализи потраживања
од  купаца,  историјским  отписима,  кредитној  способности  купаца  и  променама  у  постојећим
условима продаје. Ово укључује и претпоставке о будућем понашању купаца и очекиваној будућој
наплати. Промене у условима пословања, делатности или околностима везаним за одређене купце
могу  да  имају  за  последицу  корекцију  исправке  вредности  сумњивих  и  спорних  потраживања
обелодањене у приложеним финансијским извештајима.

4.4. Судски спорови

Приликом  одмеравања  и  признавања  резервисања  и  утврђивања  нивоа  изложености
потенцијалним  обавезама  које  се  односе  на  постојеће  судске  спорове  руководство  Предузећа
доноси  одређене  процене.  Ове  процене  су  неопходне  ради  утврђивања износа  неопходног  за
коначно  судско  поравнање.  Услед  инхерентне  неизвесности  у  поступку  процењивања,  стварни
губици могу да се разликују од губитака иницијално утврђених проценом. Због тога се процене
коригују  када  Предузеће  дође  до  нових  информација,  углавном  уз  подршку  интерних  стручних
служби  или  спољних  саветника.  Измене  процена  могу  да  у  значајној  мери  утичу  на  будуће
пословне резултате.
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5. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
  У хиљадама динара

 
Софтвер и остала

права
Укупно

Набавна вредност на почетку године 2.341 2.341
Кориговано почетно стање 2.341 2.341
Повећања:
Нове набавке
Стање на крају године 2.341 2.341

Кумулирана исправка вредности на почетку године 1.685 1.685
Кориговано почетно стање 1.685 1.685
Повећања: 175 175
Амортизација 175 175
Стање на крају године 1.860 1.860
Нето садашња вредност:   
31.12.2019. године 481 481
31.12.2018. године 656 656

Нематеријална имовина, односи се на апликативне софтвере и лиценце за апликативне софтвере.

Предузеће је извршило обрачун амортизације нематеријалних улагања у складу са критеријумима
који су наведени у Напомени 3.6.

6. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

   У хиљадама динара

 Грађевински
објекти

Постројења
и опрема

Некретнине,
постројења
и опрема у
припреми

Укупно

Набавна вредност на почетку године 10.354 15.418 25.772
Кориговано почетно стање 10.354 15.418 25.772
Укупна повећања 1.514 1.514
Набавка директно од добављача 1.514 1.514
Укупна смањења 1.816 1.816
Расход у току године 1.816 1.816
Набавна вредност на крају године 10.354 15.116 25.470
Кумулирана исправка вредности на 
почетку године 5.483 13.351 18.834

Кориговано почетно стање 5.483 13.351 18.834
Укупна повећања 156 756 912
Амортизација 156 756 912
Укупна смањења 2.205 2.205
Расход у току године 1.816 1.816
Процена преосталог корисног века ОС 389 389
Кумулирана исправка вредности на 
крају године 5.639 11.902 17.541
Нето вредност:    

31. децембар 2018. године 4.715 3.214 7.929
31. децембар 2017. године 4.871 2.067 6.938
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Преглед расходованих средстава:
У хиљадама динара

Назив средства 
Набавна
вредност

Исправка
вредности

Садашња
вредност

AUDI 80 – путнички аутомобил 693 693
ŠKODA FABIA ELEGANCE 1,4 – путнички аутомобил 957 957
КЛИМА HAUSEL 51 51
Рачунар AMD 41 41
ШТАМПАЧ LASER JET 18 18
Остала опрема појединачно мање вредности 56 56
Укупно: 1.816 1.816

Предузеће је извршило расход основних средстава, по основу Одлуке Надзорног одбора бр. 185/2
од 30.01.2020.  године.  Продаја  путничког  аутомобила  AUDI  80  извршена је  на  основу тачке  III
Одлуке Надзорног одбора бр. 150/2-1 од 29.01.2019.године.

Подаци о власништву на некретнинама:
У хиљадама динара

Назив
непокретности

Набавна
вредност

Садашња
вредност

Површина
објекта (у

м2)

Годишњи
износ

пореза на
имовину

Уписани
терети -

хипотеке

Пословни  простор  у
Нишу 7. јули 6

10.354 4.715 570 444 Не

10.354 4.715

Предузећу је од стране Оснивача, Града Ниша, пренето право коришћења на пословном простору у
Нишу, укупне површине 570 м², и то:
- Пословна зграда у Нишу Ул. Страхињића Бана 8 (p=284m²), К.п.бр.378, лист непокретности 3609, 
- Пословна зграда у Нишу Ул. 7. јули бр. 6 (p=286m²), К.п.бр.379, лист непокретности 12719.

Некретнине, постројења и опрема нису терећене на дан биланса.

Предузеће је обрачунало амортизацију у складу са критеријумима који су наведени у Напомени 3.7.

7. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

2019.  2018.
    

Одложене пореска средства:    
по осталим основама 609  451
     

Стање на дан 31. децембар  609  451
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8. ЗАЛИХЕ

  У хиљадама динара
 2018.  2018.
    

Набавна вредност алата и инвентара у складишту 3.655  3.579
Исправка вредности алата и инвентара у употреби 3.655  3.579
Роба у магацину  3
Свега роба  3

Плаћени аванси за материјал, резервне делове и 
инвентар у земљи 148

 
181

Свега дати аванси  148  181
     

Стање на дан 31. децембар  148  184

Алат и инвентар се отписују 100% приликом издавања у употребу.

Дати аванси односе се на: У хиљадама динара
Добављач 2019.
ЕНТЕР ВИД Ниш 64
Нафтна индустрија Србије 44
ЈП Пошта Србије АД Београд 18
Остали 22
 Укупно:  148

Старосна структура датих аванса:
У хиљадама динара

 
Аванси до
365 дана
старости

Аванси преко
365 дана
старости

Укупно

Дати аванси (бруто) 139 9 148
Исправка вредности
Нето дати аванси 139 9 148
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9. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

  У хиљадама динара

 Купци у земљи Укупно

Бруто стање на почетку године 13.189 13.189
Повећање 115.895 115.895
По основу продаје 115.895 115.895
Смањење 107.212 107.212
По основу наплате 107.212 107.212
Бруто стање на крају године 21.872 21.872
Исправка вредности на почетку године 3.730 3.730
Укупна повећања 69 69
Нове исправке 69 69
Укупна смањења 708 708
Пренос у приходе 613 613
Отпис (искњижавање исправке) 95 95
Исправка вредности на крају године 3.091 3.091

Нето стање   
31.12.2019. године 18.781 18.781

31.12.2018. године 9.459 9.459

Завод је основан за обаљање делатности од општег интереса, као носилац искључивог права на
обављање одређених делатности, на подручју  и за потребе Града Ниша, детаљно наведених у
члану  5.  Одлуке  о  оснивању  Јавног  предузећа  Завод  за  урбанизам  Ниш  (Пречишћен  текст)
(„Сл.лист Града Ниша“, бр. 155/2016). 

Потраживања по основу продаје  највећим делом обухватају  потраживања по основу извршења
послова за потребе Оснивача, Града Ниша.

Структура потраживања од купаца у земљи:     
  У хиљадама динара

    2019.
Град Ниш    14.440
Општина Бела Паланка    2.291
Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Београд  2.304
Општина Димитровград    688
УРБОПОЛИС Београд    585
Тргоградња Сурдулица    536
Остали    1.029
Стање на дан 31. децембар    21.873
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Старосна структура потраживања:
У хиљадама динара

 

А) Подаци се односе на стање 31.12.2019. 
године

Б) Подаци се односе на период 
од 01.01.2020. године до датума 
накнадних догађаја

Бруто
потраживања
старија од 120

дана на дан
31.12.2019.

године

Протоколом
продужен

рок наплате

Укупан износ
који треба

дати на
исправку на

дан
31.12.2019.

године

Наплаћена
потраживања
од 01.01.2020.

до датума
накнадних
догађаја

Укупан износ
за исправку на
дан накнадних

догађаја

Купци у земљи 3.091 3.091 3.091
Укупно 3.091 3.091 3.091

У складу са пословном политиком, Предузеће врши исправке вредности потраживања која нису
наплаћена у року од 120 дана од дана доспећа.

10. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА

  У хиљадама динара

 

Остала
потраживања

из
специфичних

послова

Укупно

Бруто стање на почетку године 27 27
Бруто стање на крају године
31.12.2019. године
31.12.2018. године 27 27

11. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

    У хиљадама динара

 

Потраживања
од

запослених

Потраживања
за више

плаћен порез
на добитак

Потраживања
за накнаде
зарада које

се
рефундирају

Укупно

Бруто стање на почетку 
године 160 127 89 376
Кориговано почетно стање 160 127 89 376
Повећање 1.393 455 1.848
Смањење 1.455 92 332 1.879
Бруто стање на крају године 98 35 212 345
Нето стање     
31.12.2019. године 98 35 212 345
31.12.2018. године 160 127 89 376
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Структура потраживања од запослених:
 У хиљадама динара
 2019.
Потраживања од запослених по основу коришћења мобилних телефона 73
Потраживања од запослених за гориво 10
Потраживања од запослених по основу аконтација за служеби пут 15
Стање на дан 31. децембар 98

Структура потраживања за накнаде зарада које се рефундирају:
 У хиљадама динара
 2019.
Потраживања за боловање преко 30 дана 212
Стање на дан 31. децембар 212

12. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

  У хиљадама динара
 2018.  2018.
    

Текући (пословни) рачуни 224  2.872
    

Стање на дан 31. децембар  224  2.872

Стање готовине исказано на текућим пословним рачунима, усаглашено је са стањем на изводима
пословних банака.

Готовински  еквиваленти и готовина,  исказани на дан биланса  на  текућим пословним рачунима
односе се на новчана средства код следећих банака:
  У хиљадама динара
Назив банке 2019.
Аик банка 103
Аик банка 4
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА БАНКА 84
ОТП банка 33
Стање на дан 31. децембар 224

13. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

  У хиљадама динара
 2019.  2018.
    

Порез на додату вредност у примљеним фактурама
по општој стопи (осим плаћених аванса) 29

 
37

     
Стање 31. децембра  29  37
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14. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

  У хиљадама динара
 2019.  2018.
    

Разграничени трошкови по основу обавеза  2.018
     
Стање 31. децембра   2.018

15. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА И ПАСИВА

  У хиљадама динара

 2019.
 

2018.
    

Дата јемства, гаранције и друга права 15.662  15.195
Имовина код других субјеката 23.423  44.636
     

Стање на дан 31. децембар  39.085  59.831

  У хиљадама динара

 2019.  2018.
    

Обавезе за дата јемства, гаранције и друга права 15.662  15.195
Обавезе за хартије од вредности које су ван промета 23.423  44.636
Обавезе за имовину код других субјеката
    
Стање на дан 31. децембар  39.085  59.831

У оквиру ванбилансне активе  (и  пасиве)  евидентирају  се  промене по  основу реализације  свих
послова по закљученим уговорима.

Такође, посебно се евидентирају и потраживања/обавезе по инструментима обезбеђења плаћања
као што су гаранције и други облици јемства, које Предузеће даје у поступцима јавних набавки као
гаранцију за озбиљност понуде и гаранцију за добро извршење посла. По основу датих средстава
обезбеђења није  било наплата,  а  процена  је  руководства  је  да  не  постоји  основ и  неће  бити
наплата датих средстава обезбеђења евидентираних на дан 31.12.2019.г., јер Предузеће уредно
извршава преузете уговорне обавезе.

Салдо  ванбилансне  активе  и  пасиве  представља  укупан  износ  (са  ПДВ)  уговорених  а
нереализованих фаза  послова на  дан биланса,  а  чија  је  реализација  у  складу са условима из
уговора предвиђена за наредни обрачунски  период,  и укупан износ по основу датих јемстава,
гаранција и других средстава обезбеђења.
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16. КАПИТАЛ
 У хиљадама динара
 2019.  2018.
    
Државни капитал 5.972  5.972
Свега основни капитал 5.972  5.972
    
Резерве 2.516  2.048
    
Нераспоређени добитак ранијих година 389  
Нераспоређени добитак текуће године 260  520
Свега добитак 649  520
    
Стање 31. децембра 9.137  8.540

Према подацима Агенције за привредне регистре стање капитала је следеће:

Уписани новчани капитал
100.000 RSD 
100 RSD 
Уплаћени новчани капитал
100 RSD 01.07.2013 
100.000 RSD 24.02.2015 

Промене на капиталу:

а) Основни капитал
У хиљадама динара

 
Државни капитал Укупно

Стање на почетку године 5.972 5.972
Стање 31.12. текуће године 5.972 5.972

Предузеће није усагласило износ државног капитала који је исказан у пословним књигама  у износу
од 5.972 хиљада динара, са капиталом који је регистрован у регистар код Агенције за привредне
регистре у износу од 100.100 динара.

б) Нераспоређени добитак
У хиљадама динара

Стање на почетку године 520
Повећање: 649
а) по основу нето добитка текуће године 260
б) по основу резидуалног добитка – процена ОС 389
Смањење: 520
а) по основу преноса у резерве 468
б) по основу исплате дивиденде 52
Стање 31.12. текуће године 649

Предузеће је у току 2019. године књижило смањење нераспоређеног добитка по основу расподеле
нераспоређене добити за 2019. годину на име бруто добити која се усмерава Оснивачу – Граду
Нишу, у износу од 52 хиљада динара, а по Одлуци Надзорног одбора број 897/4-2 од 24.04.2019.
године.
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17. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

  У хиљадама динара

 

 Резервисања за
накнаде и друге

бенефиције
запослених 

Укупно

Стање 31.12.2018. године 3.821 3.821
Кориговано почетно стање 3.821 3.821
Повећања: 1.359 1.359
Смањења: 279 279
Стање 31.12.2019. године 4.901 4.901

Подаци који су коришћени за обрачун резервисања радницима по основу отпремнина су следећи:

Опис 2019. година 2018. година
Дисконтна стопа 
Процењена стопа раста просечне зараде 
Проценат флуктуације
Износ отпремнине у моменту резервисања (износ у динарима)
Укупан борј запослених на дан 01.01 текуће године 73 74
Укупан број запослених који су напустили друштво  у току године 6
Од тога број пензионисаних радника којима је исплаћена 
отпремнина приликом одласка у пензију у току године 

2

Укупан број новозапослених у току године 3
Укупан број запослених на дан 31.12. 70 67
Да ли је било измена у општем акту у погледу признавања 
резервисања и износа резервисања 

Не Не

Предузеће  је  на  дан  31.12.2019.  године  извршило  обрачун  резервисања,  применом  следећих
елемената:  дисконтна  стопа  4,5%;  процењена  стопа  раста  просечне  зараде  2,5%;  проценат
флуктуације запослених 5%; износ отпремнине у висини три просечне зараде у Републици Србији
за септембар 2019. године =222.480 динара.
Обрачуната  резервисања  из  претходне  године  искоришћена  су  у  текућој  години  за  двоје
запослених којима је престао радни однос по основу одласка у старосну пензију. 

18. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ

  У хиљадама динара
  2019.  2018.
     

Примљени аванси у земљи  361  423
Стање на дан 31. децембар  361  423

Примљени аванси односе се на следеће пословне партнере:
У хиљадама динара

Купац Износ
Градска општина Медијана 306
Остали 55
Укупно: 361
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19. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

 У хиљадама динара

 
Обавезе према
добављачима у

земљи
Укупно

Стање на дан 31.12.2018. године 2.013 2.013
Повећање 15.749 15.749
Нове обавезе 15.749 15.749
Смањење 13.562 13.562
По основу плаћања 13.562 13.562
Стање на дан 31.12.2019. године 4.200 4.200

Структура обавеза према добављачима:     
  У хиљадама динара
  2019.  2018.
Обавезе према добављачима за основна средства 102
Обавезе према добављачима за залихе, услуге и остало 4.098 2.013
Укупно:  4.200 2.013

Обавезе према добављачима односе се на следеће пословне партнере:
У хиљадама динара

Износ
ЈКП Градска Топлана Ниш 898
План урбан Нишка бања 401
Географски факултет Београд 375
Брокер доо Ниш 302
Град Ниш 222
ЈП Дирекција за јавни градски превоз Ниш 215
Focus computers Београд 200
Бенгази доо Ниш 198
Компанија Дунав осигурање 159
Телеком Србија АД Београд 141
Ист урбан Нишка бања 123
Народне новине Ниш 110
ЈКП Обједињена наплата Ниш 104
Inmark consulting Ниш 100
Остали 652

Укупно: 4.200

Старосна структура обавеза према добављачима:
  У хиљадама динара

 
До једне
године

Од једне до
три године

Преко три
године

Укупно

Обавезе преме 
добављачима  у земљи 3.870 330 4.200
Укупно:  3.870 330 4.200
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20. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

  У хиљадама динара

 2019.
 

2018.
    

Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим 
накнада које се рефундирају 3.512

 
2.919

Обавезе за порез на зараде и накнаде на терет 
запосленог 380

 
352

Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада 
на терет запосленог 967

 
895

Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде
зарада на терет послодавца 809

 
771

Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундирају 30  

Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада 
на терет запосленог које се рефундирају 3

 

Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада 
на терет послодавца које се рефундирају 15

 

Свега обавезе по основу зарада и накнада 
зарада 5.716

 
4.937

Обавезе према запосленима 159  279

Обавезе према члановима управног и надзорног 
одбора 150

 
50

Остале обавезе 736  1.301
Свега остале обавезе  1.045  1.630
     
Стање на дан 31. децембар  6.761  6.567

21. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

  У хиљадама динара

 2019.  2018.
    

Обавезе за порез на додату вредност по основу 
разлике обрачунатог пореза на додату вредност и 
претходног пореза 2.934

 
1.290

Стање на дан 31. децембар  2.934  1.290

22. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ

  У хиљадама динара
 2019.  2018.
    

Остале обавезе за порезе, доприносе и друге 
дажбине 252

 
364

    
Стање на дан 31. децембар  252  364
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23. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
  У хиљадама динара

 2019.  2018.
    

Приходи од продаје робе 3  63
Укупно приходи од продаје робе 3  63

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем 
тржишту 96.773

 
91.256

Укупно приходи од продаје производа и услуга 96.773  91.256
Остали пословни приходи 35  23
Укупно други пословни приходи  35  23
     

Стање на дан 31. децембар  96.811  91.342

Структура прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту:
 У хиљадама динара

  2018.
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 93.561
Приходи од извршених услуга са групом извођача 3.212
Стање на дан 31. децембар  96.773

24. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
  У хиљадама динара

 2019.  2018.
    

Набавна вредност продате робе 3  63
Укупно набавна вредност продате робе 3  63
Трошкови материјала за израду 766  1.363
Трошкови осталог материјала (режијског) 969  1.146
Укупно трошкови материјала 1.735  2.509
Трошкови горива и енергије 1.995  2.173
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 57.601  53.928

Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде 
зарада на терет послодавца 9.854

 
9.619

Трошкови накнада по уговору о делу 176  264

Трошкови накнада по уговору о привременим и 
повременим пословима 395

 
229

Трошкови накнада по осталим уговорима 155  

Трошкови накнада члановима органа управљања и 
надзора 949

 
949

Остали лични расходи и накнаде 9.427  11.154

Укупно трошкови зарада, накнада зарада и 
остали лични расходи 78.557

 
76.143

Трошкови услуга на изради учинака 3.678  1.821
Трошкови транспортних услуга 888  473
Трошкови услуга одржавања 518  835
Трошкови закупнина 285  

22



ЈП "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ" НИШ
Напомене уз финансијске  извештаје за годину која се завршава на дан 31. децембра 2019. године

(Сви износи су изражени у  000 РСД, осим ако није другачине назначено)

Трошкови рекламе и пропаганде 499  242
Трошкови осталих услуга 679  682
Укупно трошкови производних услуга 6.547  2018.
Трошкови амортизације 1.087  889
Трошкови дугорочних резервисања 1.359  
Трошкови непроизводних услуга 254  254
Трошкови репрезентације 366  260
Трошкови премија осигурања 167  208
Трошкови платног промета 266  281
Трошкови чланарина 80  80
Трошкови пореза 514  493
Трошкови доприноса 932  843
Остали нематеријални трошкови 1.855  2.054
Укупно нематеријални трошкови 4.434  4.473
     

Стање на дан 31. децембар  95.717  90.303

Структура трошкова услуга на изради учинака:
 У хиљадама динара

  2019.
Трошкови услуга чланова групе понуђача 3.212
Остали трошкови услуга на изради учинака 466
Стање на дан 31. децембар  3.678

Структура трошкова горива и енергије:
 У хиљадама динара

  2019.
Трошкови горива за возила 838
Трошкови горива и енергије – даљинско грејање 671
Трошкови електричне енергије 486
Стање на дан 31. децембар  1.995

25. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
 У хиљадама динара
 2019.  2018.
    
Остали финансијски приходи 5  21
    
Стање на дан 31. децембар 5  21

26. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
  У хиљадама динара
 2019.  2018.
    
Расходи камата (према трећим лицима) 62  20
    
Стање на дан 31. децембар 62  20
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Расходи камата:
У хиљадама динара

 2019.  2018.
Расходи камата по купопродајним односима 37  7
Затезне камате (осим повезаних лица) 25  13
Укупно: 62  20

27. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ
ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА
    У хиљадама динара
 2019.  2018.

Приходи од усклађивања вредности потраживања и 
краткорочних финансијских пласмана 993

 
800

    
Укупно:  993  800

28. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ
ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА
  У хиљадама динара

 2019.  2018.
    

Обезвређење потраживања и краткорочних 
финансијских пласмана 139

 
1.025

     
Укупно:  139  1.025

29. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

  У хиљадама динара

 2019.  2018.
    

Приход од укидања дугорочних резервисања и други
приходи 279

 
5

Укупно остали приходи 279  5
    

Стање на дан 31. децембар  279  5

30. ОСТАЛИ РАСХОДИ

  У хиљадама динара
 2019.  2018.

Расходи  по  основу  процене  степена  довршености
посла (фактурисани завршени послови текуће године за које је
исказан  приход  у  претходној  години  по  основу  тада  извршене
процене степена довршености посла, који нису били фактурисани
сходно уговореним фазама извршења посла) 1.889

 

Укупно расходи по основу обезвређења имовине 1.889  
   

Стање на дан 31. децембар  1.889  
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31. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

а) Компоненте пореза на добитак   
 У хиљадама динара
  2019.
Текући порески расход  179
Одложени порески приход  -158
Укупно порески расход периода  21

б) Усаглашавање добитка пре опорезивања и пореске основице  
 У хиљадама динара
  2019.
Добитак пословне године  281
Корекција за сталне разлике   
Усклађивање и корекција расхода и прихода у пореском билансу 652
Корекција за привремене разлике   
Пореска амортизација  830
Рачуноводствена амортизација  1.087
Опорезива пословна добит  1.190
Пореска основица  1.190
Обрачунати порез  179
Укупно утврђени обрачунати порез  179
Плаћене аконтације  214
Износ пореза за повраћај  35

32. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА

а) Одложени порески расходи периода по основу разлике у обрачуну 
амортизације по рачуноводственим и пореским прописима:  
     

Садашња
рачуноводствена

вредност 

Садашња пореска
вредност

Пореска основица
минус

рачунов.основица

Стопа пореза на
добит

Одложена
пореска обавеза

7.930 7.086 (844) 15% 127

Одложени порески расходи периода у износу од 87 хиљада настали су по основу усклађивања
износа одложених пореских средстава за дугорочна резервисања за отпремнине са износом на
конту 288.

Предузеће нема неискоришћени порески кредит по основу улагања у основна средства.

33. ПРЕУЗЕТЕ И ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ

1) Потенцијалне обавезе

а) Судски спорови

Не постоје судски спорови на дан 31. децембра 2019. године у којима се Предузеће јавља као  тужилац или
као тужена страна.
б) Јемства и гаранције
 
Плативе гаранције – дате гаранције и друга јемства на дан 31.12.2019. године
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У хиљадама динара

Назив
корисника

Основ
одобрења

Број
гаранције

Износ
Датум

одобрења
Датум истека

Вероватноћа
активирања
гаранције/је

мства

Укупно:     

Преглед издатих меница
У хиљадама динара

Назив корисника
менице

Основ одобрења менице Број менице Износ Рок менице
Вероватноћа
активирања

менице

Општина Сурдулица За добро извршење посла

АС 7974320

644

30  дана  након
дана
извршења
уговора 0%

Град Ниш - КЛЕРП За добро извршење посла

АС 7974319

70

30  дана  након
дана
извршења
уговора 0%

Општина Ражањ За озбиљност понуде АС 7974324 47 20.01.2020. 0%

Град Ниш - КЛЕРП За добро извршење посла

АС 7974325

350

30 дана након
дана

извршења
уговора 0%

АИК Банка а.д. Ниш - 
Министарство 
грађевине, саобраћаја и
инфраструктуре

За банкарску гаранцију за
добро извршење посла МГСИ
(Уговор о издавању банкарске

гаранције бр.
105060000000523642)

AC 4961781,

997 

31.10.2019.
(износ

гаранције 997)

0%

 AC 4961782,  0%

  AC 4961783,    0%

AC 4961784, 0%

AC 4961785 0%

АИК Банка а.д. Ниш - 
Министарство 
грађевине, саобраћаја и
инфраструктуре

За банкарску гаранцију за
повраћај авансног плаћања
МГСИ (Уговор о издавању
банкарске гаранције бр.
105060000000523545)

AC 4961776, 

 2.393

31.07.2019.
(износ

гаранције
2.393)

0%

 AC 4961777, 0%

 AC 4961778, 0%

AC 4961779, 0%

AC 4961780 0%

АИК Банка а.д. Ниш - 
Општинска управа 
општине Сокобања

За банкарску гаранцију
(Уговор о краткорочној
вишенаменској линији
105010840000066805)

максимална износ 1.500.000
РСД

AC 0215523,

378 

31.05.2019.
(износ издатих
гаранција 378)

0%

 AC 0215524, 0%

AC 0215525, 0%

 AC 0215526, 0%

 AC 3515248 0%

Општина Гаџин Хан За добро извршење посла AC 0019876 100

11.05.2018.
(датум

издавања) 0%

Град Ниш За поврат авансног плаћања

AC 0019872,

6.810

23.03.2018.
(датум

издавања) 0%AC 0019873

ЈКП Медијана За добро извршење посла АВ 3218512 124

21.02.2018.
(датум

издавања) 0%
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Општина Дољевац За добро извршење посла АВ 3218511 410

12.02.2018.
(датум

издавања) 0%

ОТП Банка - ЈП за 
изградњу Аранђеловац

За банкарску гаранцију за
Аранђеловац

АВ 5586910

30 

30.12.2016.
(датум

издавања)
(износ 30) 0%

АВ 5586989  

АВ 5586957
АИК Банка а.д. Ниш - ЈП
за планирање и 
изградњу општине 
Аранђеловац

Гаранција за озбиљност
понуде - у поступку ЈН АВ7287184 15 Истекла 0%

ОТП Банка
На име издавања писма о
намерама за Аранђеловац АВ8770604 100 Истекла 0%

Републичка агенција за 
просторно планирање 
Београд

Гаранција за квалитетно
обављен посао - у поступку ЈН

АА6602996 2.430 Истекла 0%

АА6602997 675 Истекла 0%

Дирекција за урбанизам 
и изградњу Општине 
Димитровград

Гаранција за квалитетно
обављен посао - у поступку ЈН АА6602990 89 Истекла 0%

Укупно:   15.662   

Дата јемства и гаранције књиговодствено су евидентирана у оквиру ванбилансне активе и пасиве.

34. НАКНАДЕ КЉУЧНОГ РУКОВОДСТВА

Кључно руководство Предузећа  чине Директор,  Председник  и  два  члана Надзорног одбора.
Накнаде плаћене или плативе кључном руководству по основу њиховог рада приказане су у табели
која следи:

У хиљадама динара 

2019. 2018.

Зарада Директора (Бруто) 1.722 1.621

Накнаде за рад  Председника и чланова Надзорног одбора 949 949

Укупно: 2.671 2.570

35. ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ 

Предузеће на дан 31.12.2019. године је извршило обрачун резервисања за примања запослених по
основу одласка у пензију, а услед флуктуације запослених и значајније промене просечне зараде у
привреди Републике Србије. 

Предузеће има обавезу да исплати јубиларне награде запослених, и то: за 10, 20 и 30 година стажа
у висини 120%, 160% и 200%, од остварене просечне зараде у Предузећу.  Предузеће није вршило
обрачун  и  резрвисање  за  ове  потенцијалне  обавезе  због  тога,  што  према  нашем  мишљењу,
обрачун  бенефиција  по  основу  јубиларних  награда  запосленим  према  законским  прописима  и
условима пословања који важе у Републици Србији заснива се на много претпоставки које се не
могу  утврдити  са  прихватљивим  нивоом  вероватноће  те  сматрамо  да  би  њихов  обрачун  и
исказивање  у  финансијским  извештајима  Предузећа био  контрапродуктиван  јер  би  смањио
поузданост финансијских извештаја, а трошкови би вили већи од користи које би се добиле том
информацијом. 
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36. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА 

Управљање капиталом 

У  поступку  управљања  капиталним  ризиком,  руководство  Предузеће  има  за  циљ  очување
могућности да послује по принципу сталности пословања, истовремено максимизирајући приносе
власницима и другим интересним странама путем оптимизације односа дуга и капитала. 

Лица која контролишу финансије на нивоу Предузећа преиспитују структуру капитала на годишњој
основи. 

Циљеви управљања финансијским ризицима 

Пословање Предузећа је изложено различитим финансијским ризицима и то:  тржишном ризику,
кредитном ризику и ризику ликвидности. Програм управљања финансијским ризицима Предузећа је
усмерен на немогућност предвиђања догађаја на финансијским тржиштима и тежи минимизирању
могућих  негативних  ефеката  на  финансијске  перформансе  Предузећа.  Предузеће  не  користи
никакве финансијске инструменте заштите од ефектата финансијских ризика на пословање, због
тога што такви инструменти нису у широкој употреби, а не постоји ни органозовано тржите таквих
инструмената у Републици Србији. 

Тржишни ризик

У свом пословању Предузеће је  изложено финансијским ризицима и у  том склопу је  изложено
тржишном ризику који се јавља као : 1) девизни ризик и 2) ризик од промене каматних стопа. 

Девизни ризик

Изложеност Предузећа девизном ризику првенствено се односи на остале дугорочне финансијске
пласмане, краткорочне финансијске пласмане, потраживања, готовину и готовинске еквиваленте,
дугорочне  кредите,  остале  дугорочне  обавезе,  краткорочне  финансијске  обавезе  и  обавезе  из
пословања номиниране у страној валути.

Каматни ризик

Предузеће је изложено ризику промене каматних стопа на средствима и обавезама код којих је
каматна стопа  варијабилна.  Овај  ризик  зависи од финансијског  тржишта и  Предузеће нема на
располагању инструменте којима би ублажило његов утицај. 

Кредитни ризик

Предузеће је изложено кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у могућности
да  дуговања  према  Предузећу  измире  у  потпуности  и  на  време,  што  би  имало  за  резултат
финансијски  губитак  Предузећа.  Кредитни ризик  обухвата  дугорочне и  краткорочне финансијске
пласмане, потраживања и дате гаранције и јемства трећим лицима.

У  Републици  Србији  не  постоје  специјализоване  рејтинг  агенције  које  врше  независну
класификацију и рангирање привредних друштава. Услед тога, Предузеће је принуђено да користи
остале јавно доступне финансијске информације (нпр. податке о бонитету које пружа Агенција за
привредне регистре) и интерне историјске податке о сарадњи са одређеним пословним партнером у
циљу  одређивања  његовог  бонитета.  На  основу  бонитета  купца,  утврђује  се  износ  његове
максималне  кредитне  изложености,  у  складу  са  пословном  политиком  усвојеном  од  стране
руководства  Предузећа.  Износ  максималне  кредитне  изложености  ревидира  се  најмање  једном
годишње.

У случају повећања износа доспелих потраживања и сходно томе повећане изложености кредитном
ризику, Предузеће примењује механизме предвиђене пословном политиком.
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Изложеност Предузећа кредитном ризику ограничена је углавном на потраживања од купаца на дан
биланса. Номинални износ потраживања од купаца, пре извршене исправке вредности, састоје се
од великог броја потраживања, од којих највећи део чине потраживања од купаца.

Ризик ликвидности

Руководство Предузећа управља ризиком ликвидности на начин који му обезбеђује да Предузеће у
сваком  тренутку  мора  да  испуњава  све  своје  доспеле  обавезе.  Предузеће  управља  ризиком
ликвидности  одржавајући  одговарајуће  новчане  резерве,  праћењем  планираних  и  стварних
новчаних  токова  и  одржавањем адекватног  односа  прилива  финансијских  средстава  и  доспећа
обавеза. 

Рочност доспећа финансијских обавеза Предузећа дата је у следећој табели:

2019. година до 1 од 1 до 2 од 2 до 5 Укупно
Дугорочни кредити
Обавезе из пословања                4.200                4.200 
Крат. финан. обавезе
Остале крат. обавезе                6.761                6.761 
               10.961               10.961

2018. година до 1 од 1 до 2 од 2 до 5 Укупно
Дугорочни кредити
Обавезе из пословања                2.013                2.013 
Крат. финан. обавезе
Остале крат. обавезе                6.567                6.567 
                8.580                8.580 

Приказани  износи  засновани  су  на  недисконтованим  новчаним  токовима  на  основу  најранијег
датума на који ће Предузеће бити обавезно да такве обавезе намири (актуелни ануитетни план).

37. НАЧЕЛО СТАЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА

Приложени  финансијски  извештаји  били  су  састављени  под  претпоставком  да  ће  Предузеће
пословати у складу са билансним начелом сталности. 

Финансијски  извештаји  су  састављени  под  претпоставком  да  ће  Предузеће  да  послује  у
неограниченом временском периоду и да ће да настави са пословањем и у догледној будућности.

38. ДОГАЂАЈИ НАСТАЛИ НАКОН ДАТУМА БИЛАНСА

Као датум за сагледавање накнадних догађаја, сходно интерном акту, педесет дана од дана истека
пословне године, одређује се 19.02.2019. године.

Није  било  значајних  догађаја који су настали после дана биланса до дана објављивања
финансијских  извештаја,  који  би  захтевали  корекције  или  обелодањивање  у  напоменама  уз
финансијске извештаје.

39. УСАГЛАШАВАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА

Предузеће  је  извршило  усаглашавање  својих  потраживања  и  обавеза  са  стањем  на  дан  31.
децембра  2019.  године.  У  поступку  усаглашавања  са  пословним  патрнерима,  нису  утврђена
материјално значајна неусаглашена потраживања и обавезе. 
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40. AKTyETIHA EKOHOMCKA Cr4TvAql4JA 14 rbEH yTr4IJAJ HA nOCflOBAI+E npEEy3EhA

Flocnoeabe l-lpe4yseha je noA yruqajeM aKryenHe rno6anHe $urnancujcxe Kpr3e il noropuaHr4x
npilBpeAHHx ycaoBa. 36or ca4ar.r:lbe Kpil3e Ha rno6anHoM rpxr4lury 14 FberoBor yrr4Llaja Ha Halue rpxr4.ure,
llpe4ysehe nocflyje y orexaHrM ycnoBllMa il Heil3BecHurM npilBpeAHuM oKoJlHocrilMa. yrr{Llaj Kpr,rse Ha
nocnoBaFbe l-lpegyseha rpeHyrHo Htaje Moryhe y nornyHocril npeABilAeril, re je a6or rora nphcyraH
efleMeHr onuJre HecilrypHocTm. llocnoeaFbe y oBaKBoj curyaqrajra he aepoearHo yrl/qaru na nonoxaj
o4pefenux rpaHa AenarHocrt4, Lxro ce Moxe nocpeAHo oApa3[rtA v Ha nocjroBaFbe l-lpegyseha.

41. noPEcRtAPU3UR

llopecxu nponrcil Peny6nuxe Cp6raje ce qecro pa3nilqhro ryMaqe il qecro ce naeruajy. Tyuaven e
nopecKilx nponilca oA crpaHe nopecKnx Bnacril y oAHocy Ha rpaHcaKquje r axrnenocrr [lpeAyseha uory
ce pa3nuKoBaril oA ryMaqerba pyKoBoAcrBa [1pe4yseha. Ycne4 rora, HeKe rpancaxqrje uory 6uru
ocnopeHe oA crpaHe nopecK[x Bnacr[ u l-lpe4ysehy Moxe 6r,rrra o.qpefeH AoAarH[ r43Hoc nope3a, Ka3Hil 14

KaMara xojr ruoxe 6mu o4 uarepujannor axavaja. [leplro4 3acrapenocrr nopecKe o6aeese je ner roAilHa,
oAHocHo nopecKrl opraH rMa npaBo Aa oApeAil nnaharue Heil3MupeHilx o6aeesa y poKy o.q ner ro4ilHa oA
xa4a je o6aeesa Hacrana.

Y Hulr.ry 19.02.2020. roAilHe

fluqe o4rosopHo 3a cacraB.rbaFbe

SuxaHcujcrux uoseulraja
3axoncxr 3acrynHIK
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