На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'',
број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени
лист Града Ниша” број 1/2013) и члана 12. Правилника о поступку припреме,
израде и доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008)
Градско веће Града Ниша, на седници од 16 .04.2014. године, доноси

Р ЕШ ЕЊЕ

I Утврђ ује се Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању
Завода за здравствену заштиту радника „Ниш“ за 2013. годину.
II Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Завода за
здравствену заштиту радника „Ни ш“ за 2013. годину доставља се председнику
Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.
III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине
Града Ниша одређује се Мирјана Поповић, начелница Управе за дечију, социјалну
и примарну здравствену зашти ту и мр Маријана Ма тић, директор Завода за
здравствену заштиту радника „Ниш“.
Број: 536-21/2014-03
У Нишу, 16.04.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
Проф . др Зоран Перишић

На основу члана 37, тачка 24 Статута Града Ниша („Службени лист
Града Ниша“, бр. 88/2008), Скупштина Града Ниша на седници одржаној
___________ 2014. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I УСВАЈ А СЕ Извештај о раду и пословању Завода за здравс твену
заштиту радника „Ниш“ за 2013. годину, усвојен одлуком Управног одбора
Завода за здравствену заштиту радника ,,Ниш’’, број 2089, на седници
одржаној дана 08.04.2014. године.
II Решење дос тавити: Заводу за здравствену заштиту радника „Ниш“,
Управи за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту и Управи за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.
Број: ______________
У Нишу, _____________ године

СКУПШТИНА ГРАД А НИША

ПРЕДСЕДНИК
Проф. др Миле Илић
___________________

Образложе ње

Управни одбор Завода за здравствену заштиту радника „Ниш“ на
седници одржаној дана 08. 04. 2014. године Одлуком бр. 2089 усвојио је
Извештај о раду и пословању Завода за здравствену заштиту радника ,,Ниш’’,
за 2013. годину и доставио Управи за дечију, социјалну и примарну
здравствену заштиту.
Извештај је сачињен у складу са Законом, подзаконским актима,
прописима Града и циљевима садржаним у оснивачком акту Ус танове.
Имајући у виду да се пословање Завода одвијало према Програму за
изградњу, одржавање и набавку опреме здравствених ус танова за 2013.
годину, Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту
предлаже доношење Решења као у диспозитиву.

УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛ НУ
И ПРИМАРНУ ЗДРАВСТ ВЕНУ ЗАШТИТУ
- НАЧЕЛ НИК –
Мирјана Поповић
_______________

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИК А НИШ У НИШУ

Извештај о раду и пословању за 2013.годину

Април 2014, Ниш

Извештај о раду за 2013. годину
I Увод
ЗЗЗЗ радника Ниш је здравствена установа у систему здравства Републике Србије, чији
је оснив ач Град Ниш. Седиште Завода је у улици Војислава Илића бб у Нишу, а своју делатност
обавља на још 10 локација у Диспанз ерима и Амбулантама које су лоциране најчешће уз
фабричка постројења у граду Нишу.
II Делатност ЗЗЗЗ-радника Ниш
Здравствена заштита и очување здравља запослених у безбедној и здравој средини, а
поред тога Завод спроводи и научно-истраживачку делатност, као наставна база предмета
медицина рада, М едицинског факултета Универзитета у Нишу.
III Организациона структура ЗЗЗЗ радника Ниш
Нови правилник о унутрашњој организацији и нова систематизација послова у Заводу се
примењује од 01.11.2009.године, а донети су на основу Статута ЗЗЗЗ радника Ниш који је
претходно прихватио Град Ниш као оснивач, а на основу претходно прибављеног позитивног
мишљења Института за јавно здравље Ниш и М инистарства здравља Републике Србије. Овим
Правилником уређена је унутрашња организација ЗЗЗЗ радника Ниш, послови и радна места,
као и услови које запослени морају да испуњавају за обављање одређених послова.
Овим Правилником су предвиђене и формиране службе, одељења и одсеци.
IV План извршења здравствених услуга за 2013.годину
По устаљеној пракси здравствене установе почетком године потписују Уговор о
пружању и финансир ању здравствене заштите из обав езног здравственог осигурања са РЗЗО.
Општи услови за закључивање уговора утврђени су Правилником о уговарању којим је
предвиђено да здравствене установе морају да доставе План рада (обим и врста здравствених
услуга), план кадра (за извршење плана рада), програм рационализ ације, план јавних набавки и
др.
План извршења здравствених услуга у 2013.години укупно је износио 100,91%.
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
УКУП
НО:

36793

Извршење
I-XII 2013
40726

110,68

516146

500897

97,04

261980
13830
31500
10377
15500
13380

287087
12058
34415
14877
13037
11131

109,58
87,18
109,25
143,36
84,1
83,19

9720

6628

68,18

20197

17055

84,44

937911

100,91

УКУПНО:

АКТИВНОСТ И

План за 2013

Здрав ствена заштита жена
Здрав ствена заштита одраслог
станов ништв а
Лабораторијска дијагностика
Рендген и ултразвук
Интерна медицина
Офталмолог
Оториноларинголог
Заштита менталног здрав ља
Спец. консултативна служба –
дерматовенерологија
Стоматолошка служба
929423

%

V Годишњи финансијски извештај за 2013.годину
У годишњем ф инансијском извештају који је у прилогу, дат је преглед свих прихода и
расхода у 2013.години. Као и раније, највеће приходе ЗЗЗЗ радника Ниш обезбеђује путем
Уговора са РФЗО. Средства опредељена овим Уговором, троше се искључиво за намене
предвиђене истим. У много мањој мери средства се обезбеђују из буџета Града Ниша и
екстерне реализације.
Од укупних прихода остварених у 2013.години, укупан приход од Фонда представља
76,03%, а укупан екстерни приход представља 21,81%, а приходи од града износе 2,16%.
Екстерни приходи су у 2013.години су повећани у односу на предходну годину за 0,89%.
Главни разлог за то је што је предходна година била посебно тешка због економске
кризе која је појачана временским непогодама у јануару и фебруару, то што је била изборна
година као и стања на тржишту.
Од укупних расхода остварених у 2013.години, расход од буџетских средстава
представља 69,58%, а расход покривен од сопствених средстава износи 28,22%. Фонд нам не
уплаћује довољан износ средстав а за потрошњу медицинског и санитетског материјала,
реагенаса за лабораторију, енергената, горива, средстава за хигијену, јубиларне награде
запослених и отпремнине за одлазак у пензију тако да део расхода морамо сами да покривамо
сопственим средствима.
Да би расходи, били што мањи, планом рационализације за 2013. смо предвидели
штедњу, коју смо и оств арили у многим сегментима.
Вишак расхода у односу на приходе у 2013. години коригован је из дела нераспоређеног
вишка прихода и примања из ранијих година што се може видети из приложених образаца који
су предати Републичком фонду - Филијали у Нишу.
Друге активности од значаја за Завод, предузете у току 2013.године су:
-

Активности на решавању статуса служби медицине рада у Србији

-

Завршено је увођење модерне информационо, комуникационе технологије (ИКТ Ездравство).

-

Отворена је нова амбуланта у сарадњ и са компанијом “ YURA” која пружа услуге
запосленима у две компаније и то “YURA” и “SHINWON” које имају укупно 2.500
запослених.

-

Приведен је крају а пуштен у рад у марту 2013. године Центар за здравствену и
социјалну заштиту инвалида и лица са инвалидитетом у Диспанзеру ЕИ уз подршку
Града Ниша. Центар је објекат који ће задовољавати потребе здравствене заштите
напред наведене циљне групе.

-

Приведено је крају а пуштено у рад у марту 2013. године саветовалиште за труднице у
диспанз еру ЕИ.

-

Завод је конкурисао код страних амбасада, Министарства здравља и разних великих
компанија са конкретним и јасним пројектима ради добијања средстав а за куповину
скупе медицинске опреме и за различите акредитације неопходне за наступ на тржишту
коме је Завод орјентисан. Конкретне резултате очекујемо 2014.године.

БИЛАНС СТАЊА

у
хиљ.динара

31.12.2013.

АКТИВА
Нефинансијска имовина
Зграде и грађевински објекти
Опрема
Залихе потрошног материјала
Финансијск а имовина
Жиро и текући рачуни
Благај на
Потраживања по основу продаје добара и услуга
Краткорочни пласмани
Дати аванси
Обрачунати неплаћени расходи
Остала активна временска разграничења
УКУПНА АКТИВА
Ванбилансна актива

ПАСИВА
Обавезе
Oбав езе по основу расхода за запосл ене
Обав езе за порезе, так се и казне
Примљени аванси
Добављачи у земљи
Разграничени плаћени расходи и издаци
Обрачунати ненаплаћени приходи и примања
Остала пасив на временска разграничења
Капитал и утврђивање резул тата пословања
Нефинансијска имовина у сталним средствима
Нефинансијска имовина у залихама
Извори новчаних средстава
Вишак прихода и примања - суфицит
Мањак прихода и примања - дефицит
Нераспоређени вишак прихода и прим. из ранијих год.
УКУПНА ПАСИВА
Ванбилансна пасив а

31.12.2012.
1
103 841
39 683
62 980
1 178
104 998
52 320
1 729
43 095
51
2 590
4 338
875
208 839
0

31.12.2013.
2
102 894
38 922
62 722
1 250
74 561
28 197
502
40 729
235
1 157
2 708
1 033
177 455
0

Индекс
2:1
99.09
98.08
99.59
106.11
71.01
53.89
29.03
94.51
460.78
44.67
62.43
118.06
84.97
0.00

50 461
0
357
875
4 338
2 590
42 301
0
158 378
102 663
1 178
4 319
0
0
50 218
208 839
0

45 379
0
114
1 033
2 859
1 157
40 216
0
132 076
101 644
1 250
4 638
0
0
24 544
177 455
0

89.93
0.00
31.93
118.06
65.91
44.67
95.07
0.00
83.39
99.01
106.11
107.39
0.00
0.00
48.87
84.97
0.00

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

у
хиљ.динара

31.12.2013.

31.12.2012.
31.12.2013.
1
2
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
365 764
363 599
Текући трансфери од других нивоа власти
1 345
3 943
Приходи од имовине-полиса осигурања
338
263
Приходи од продаје добара и усл уга
77 134
77 823
Споредне продај е добара и услуга
614
1 208
Текући добровољни трансфери од физичких и прав. лица
0
0
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
5 134
6 343
Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу
281 199
274 019
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
79
0
Примања од продаје осталих основних средстава
79
0
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
ТЕКУЋИ РАСХОД И
378 199
Плате, додаци и накнаде запосл ених
224 727
Социјал ни доприноси
40 266
Нак наде у натури
3 251
Социјал на давања запосленима
17 606
Нак наде трошкова за запослене
3 691
Награде з апосленима
11 683
Стални трошкови
24 324
Трошкови путовања
1 558
Услуге по уговору
5 034
Специјализов ане усл уге
3 288
Текуће поправке и одржавање
8 415
Материјал
28 988
Амортизација некретнина и опреме
4 319
Отплата камата и пратећи трошкови
31
Донације
0
Порез и, обавез не так се и казне
1 018
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
20 905
Зграде и грађевински објекти
0
Машине и опрема
20 905
УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА
Вишак примања и прихода-суфицит
Мањак прихода и примања-дефицит
КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА
Део нераспоређеног вишка прихода из ранијих година који је
коришћен за покриће расхода тек уће године
Нераспоређ ени део вишка прихода за пренос у наредну годину

Индекс
2:1
99.41
293.16
77.81
100.89
196.74
0.00
123.55
97.45
0.00
0.00

372 822
227 278
40 548
3 620
11 533
4 281
11 542
19 232
1 470
6 218
4 242
7 529
28 643
4 638
215
6
1 827
21 273
0
21 273

98.58
101.14
100.70
111.35
65.51
115.98
98.79
79.07
94.35
123.52
129.01
89.47
98.81
107.39
693.55
0.00
179.47
101.76
0.00
101.76

0
33 261

0
30 496

0.00
91.69

33 261

30 496

91.69

0

0

0.00

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА
31.12.2013.
у
хиљ.динара

31.12.2012.
1

31.12.2013.
2

Индекс
2:1

ПРИ МАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
Примања од продаје осталих основних средстава
Примања од продаје финансијске имовине

25 241
79
25 162

22 068
0
22 068

87.43
0.00
87.70

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Капитално одржавање зграда и објеката
Опрема з а саобраћај
Административна опрема
Медицинска и лабораторијска опрема
Издаци за отплату финан.имовине

45 999
0
2 488
4 451
13 966
25 094

43 526
0
80
3 156
18 037
22 253

94.62
0.00
3.22
70.91
129.15
88.68

МАЊАК ПРИМАЊА

20 758

21 458

103.37

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

у
хиљ.динара

31.12.2013.

НОВЧАНИ ПРИЛИВИ
Текући приходи
Примања од продаје нефинансијске имовине
Примања од продаје финансијске имовине
НОВЧАНИ ОДЛИВИ
Текући расходи
Издаци за нефинансијску имовину
Издаци за набавку финансиј ске имов ине
ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА
МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА
САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ
КОРИГОВАНИ НОВЧАНИ ПРИЛИВИ
НАПЛАЋЕНИ ПДВ
КОРИГОВАНИ НОВЧАНИ ОДЛИВИ
АМОРТИЗАЦИЈА
ПЛАЋЕНИ ПДВ
САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ

31.12.2012.
1
391 005
365 764
79
25 162

31.12.2013.
2
385 667
363 599
0
22 068

424
378
20
25

416
372
21
22

198
199
905
094

Индекс
2:1
98.63
99.41
0.00
87.70

348
822
273
253

98.15
98.58
101.76
88.68

0
33 193

0
30 681

0.00
92.43

78 290
400 699
9 694
424 940
4 319
5 061
54 049

54 049
389 467
3 800
414 817
4 638
3 107
28 699

69.04
97.20
39.20
97.62
107.39
61.39
53.10

2. OСНOВE ЗА САСТАВЉАЊE И ПРEЗEНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ
ИЗВEШТАЈА И РАЧУНOВOДСТВEНИ МEТOД
2.1. Oснoвe за састављањe и прeзeнтацију финансијских извeштаја
На основу Закона о рачуноводству и ревизији (Службени гласник РС бр. 46 од 2. јуна 2006.
године), правна лица и предузетници у Републици Србији су у обавези да вођење
пословних књига, признавање и процењивање имовине и обавеза, прихода и расхода,
састављање, приказивање, достављање и обелодањивање финансијских извештаја врше у
складу са законском и професионалном регулативом, која подразумева Оквир за
припремање и приказивање финансијских извештаја (“Оквир”), М еђународни
рачуноводствени стандарди (“МРС”), односно Међународни стандарди финансијског
извештавања (“МСФИ”), као и тумачења која су састав ни део стандарда.
Решењем Министра финансија Републике Србије (број 011-00-738-2003-01, од 30.децембра
2003. године) утврђени су и објављени Оквир и МРС који су били у примени на дан 31.
децембра 2002. године и на коме се заснивају и претходни и Закон о рачуноводству и ревизији
из 2006. године.
Промене у МРС, као и нови М СФИ и одговарајућа тумачења, издати од Одбора за
међународне рачуноводствене стандарде („Одбор“) и Комитета за тумачење међународног
финансијског извештавања („Комитет“), након напред наведеног датума, су званично
усвојени Решењем М инистра финансија Републике Србије („Министарство“), о
објављ ив ању Међународних стандарда финансијског извештавања (бр 401-00-11/2008-16) и
објављ ени у Гласнику РС бр. 16 од 12. фебруара 2008. године.
2.2. Кoришћeњe прoцeњивања
Прeзeнтација финансијских извeштаја захтeва oд рукoвoдства Завода кoришћeњe
најбoљих мoгућих прoцeна и разумних прeтпoставки, кoјe имају eфeкта на прeзeнтиранe
врeднoсти срeдстава и oбавeза као и oбeлoдањивањ e пoтeнцијалних пoтраживања и oбавeза
на дан састављања финансијских извeштаја, каo и прихода и расхода у тoку извeштајнoг
пeриoда. Oвe прoцeнe и прeтпoставкe су заснoванe на инфoрмацијама распoлoживим на дан
састављања ф инансијских изв eштаја. Ипак, стварни резултати могу одступати од ових
процена.
3. ПРEГЛEД ЗНАЧАЈНИЈИХ РАЧУНOВOДСТВEНИХ ПOЛИТИКА
3.1. Прихoди и расходи
Прихoди oд прoдајe признају сe када сe ризик и кoрист пoвeзана са правoм власништва
прeнoси на купца, а тo пoдразумeва датум испoрукe производа купцу.
Прихoди сe исказују пo правичнoј врeднoсти средстава кoја су примљeна или ћe бити
примљeна, у нeтo из нoсу накoн умањeња за датe пoпустe и пoрeз на додату вредност.
Са датумoм на кoји сe књижe прихoди такoђe сe књижe и oдгoварајући расхoди (принцип
узрoчнoсти прихoда и расхoда).
Трoшкoви oдржавања и oправки oснoвних срeдстава сe пoкривају из прихoда oбрачунскoг
пeриoда у кoмe настану.

3.2. Бeнeфицијe за запoслeнe
а) Пoрeзи и дoпринoси фoндoвима за сoцијалну сигурнoст запoслeних
У складу са прoписима кoји сe примeњују у Рeпублици Србији, Завод јe у oбавeзи да
плаћа пoрeзe и дoпринoсe пoрeским oрганима и држав ним фoндoвима кoјима сe oбeзбeђујe
сoцијална сигурнoст запoслeних. Oвe oбавeзe укључују пoрeзe и дoпринoсe за запoслeнe на
тeрeт пoслoдавца у изнoсима oбрачунатим пo стoпама прoписаним закoнским прoписима.
Завод јe, такoђe oбавeзан да oд брутo зараде запoслeних oбустави дoпринoсe и да их, у
имe запoслeних, уплати фoндoвима. Пoрeзи и дoпринoси на тeрeт пoслoдавца и пoрeзи и
дoпринoси на тeрeт запoслeнoг сe књижe на тeрeт расхoда пeриoда на кoји сe oднoсe.
б) Oбавeзe пo oснoву oтпрeмнина
Завод је, у складу са одредбама Закона о раду, у обавези да запoслeном приликом
одласка у пензију исплати отпремнину , у висини три просечне зараде у Републици Србији,
утвђене према последнјем објављеном податку републичког органа надлежног за
статистику.
3.3.

Пoрeзи и дoпринoси

3.3.1 Пoрeз на дoбитак
Тeкући пoрeз на дoбитак
Тeкући пoрeз на дoбитак прeдставља изнoс кoји сe oбрачунава и плаћа у складу са Закoнoм
o пoрeзу на дoбит предузећа важeћим у Рeпублици Србији.
Пoрeз на дoбитак у висини oд 10% (2005. гoдина: 10%) се плаћа на пореску основицу
утврђену пореским билансом. Пореска основица приказана у пореском билансу укључује
добит приказану у званичном билансу успеха и корекције дефинисане пореским
прописимаРепублике Србије.
Порески прописи Републике Србије не предвиђају могућност да се порески губици из
текућег периода могу користити као основа за повраћај пореза плаћеног у претходним
периодима. М еђутим, губици из текућег периода могу се пренети на рачун добити из
будућих обрачунских периода, али не дуже од десет година.
3.3.2. Пoрeзи и дoпринoси кoји нe зависe oд рeзултата
Пoрeзи и дoпринoси кoји нe зависe oд рeзултата укључују пoрeз на имoвину и другe пoрeзe
и дoпринoсe кoји сe плаћају прeма разним рeпубличким и oпштинским прoписима.
3.4. Нeкрeтнинe, инвестиционе некретнине, пoстрoјeња и oпрeма
Некретнине, инв естиционе некретнине, постројења и опрема набављени пре 1. јануара
2004. године су, приликом прве примене М СФИ, исказани по правичној вредности
утврђеној од стране независног проценитеља.
Почетно мерење некретнина, постројења и опреме, који испуњавају услове за признавање
средстава, врши се по набавној вредности.
Набавну вредност чини вредност по фактури добављача, увећана за зависне трошкове
набавке и трошкове довођења средства у стање функционалне приправности, умањена за
било које трговинске попусте и рабате.
Накнадни издаци за некретнине, постројења и опрему признају се као средство само када се
тим издацима побољшава стање средств а изнад његовог првобитно процењеног

стандардног учинка. Сви остали накнадно настали издаци признају се као расход у периоду у
којем су настали.
Некретнине, постројења и опрема након почетног признавања исказују се по набавној
вредности умањеној за укупан износ обрачунате амортиз ације и укупан износ губитка због
обезвређења.
Губици по основу обезвређења средстава исказују се на терет биланса успеха у периоду у
коме су настали уколико је књиговодствена вредност некретнина, постројења и опреме
нижа од њихове надокнадиве вредности.
Добици или губици који проистекну из расходовања или отуђења признају се као приход
или расход у билансу успеха.
3.5. Нeматeријална улагања
Нематеријална улагања односе се на купљени software и исказују по набавној вредности
умањеној за амортизацију. Нематеријална улагања се отписују пропорционалним методом
на период од пет година.
3.6. Краткорочна потраживања и пласмани
Потраживања од купаца и краткорочни финансијски пласмани исказују сe пo нoминалнoј
врeднoсти, умањеној за исправке.
4. ФИНАНС ИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА
4.1. Циљеви управљања финансијским ризицима
Финансијски ризици укључују тржишни ризик (девизни и каматни), кредитни ризик, и
ризик ликвидности. Финансијски ризици се сагледавају на временској основи и
превасходно се из бегавају смањењ ем изложености Завода овим ризицима. Завод не
користи никакве финансијске инструменте како би избегло утицај финансијских ризика на
пословање из разлога што такви инструменти нису у широкој употреби, нити постоји
организовано тржиште таквих инструмената у Републици Србији.
4.2. Тржишни ризик
У свом пословању Завод је изложен финансијским ризицима од промена курсева
страних валута и промена каматних стопа.
Изложеност тржишном ризику се сагледава преко анализе сенз итивности. Није било
значајнијих промена у изложености Завода тржишном ризику, нити у начину на који
Завод управља или мери тај ризик.
4.3. Девизни ризик
Стабилност економског окружења у којем Предузеће послује, у великој мери зависи од
мера владе у привреди, укључујући и успостављање одговарајућег правног и законодавног
оквира.

4.4. Кредитни ризик
Управљање потражив ањима од купаца
Завод је изложен кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у
могућности да дуговања према Заводу измире у потпуности и на време, што би имало за
резултат финансијски губитак за Завод. Изложеност Завода овом ризику
ограничена је на износ потраживања од купаца на дан биланса.
4.5. Ризик ликвидности
Коначна одговорност за управљање ризиком ликвидности је на руководству Завода који
су успоставили одговарајући систем управљања за потребе краткорочног, средњорочног и
дугорочног финансирања Завода као и управљањем ликвидношћу. Завод управља
ризиком ликвидности одржавајући одговарајуће новчане резерве континуираним праћењ ем
планираног и стварног новчаног тока, као и одржавањем адекватног односа доспећа
финансијских средстава и обавез а.
4.6. ПОРЕСК И РИЗИЦИ
Порески закони Републике Србије се често различито тумаче и предмет су честих измена.
Тумачење пореских закона од стране пореских власти у односу на трансакције и активности
Завода могу се разликовати од тумачења руководства. Као резултат изнетог,
трансакције могу бити оспорене од стране пореских власти и Заводу може бити одређен
додатни износ пореза, казни и камата. Период застарелости пореске обавезе је пет година.
То практично значи да пореске власти имају права да одреде плаћање неизмирених обавеза
у року од пет година од када је обавеза настала.
4.7. ДEВИЗНИ КУРСEВИ
Средњи курсеви за девизе, утврђени на међубанкарском тржишту девиза, примењени за
прерачун девизних позиција биланса стања у динаре, за поједине главне валуте су били
следећи:
31. децембар
31. децембар
2012.
2013.
USD
EUR
GBP

86,1763
113,7183
139,190

83,1282
114,6421
136,9679
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